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РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ОСВІТИ ТА ЗАГАЛЬНОЇ 
ПЕДАГОГІКИ 

 

УДК 94 (477):373 
В. Бугрій 

Сумський державний педагогічний  
університет імені А. С. Макаренка 

 

КІЛЬКІСНІ ТА аКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ  
ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(ДРУГА ПОЛОВИНА 40-х – ПЕРША ПОЛОВИНА 50-х рр. ХХ ст.) 
 

Мета статті – здійснити аналіз кількісних і ѐкісних показників викладацького 
складу вищих педагогічних навчальних закладів Сумської області в другій половині 40-х – 
першій половині 50-х рр. ХХ ст. Методи дослідженнѐ: аналіз, синтез, порівнѐннѐ, 
узагальненнѐ. Автором встановлено кількісні та ѐкісні показники викладацького складу 
вищих педагогічних навчальних закладів Сумської області. У статті розкрито 
можливості творчого використаннѐ історико-педагогічної інформації про кількісні та 
ѐкісні показники викладацького складу вищих педагогічних навчальних закладів Сумської 
області на сучасному етапі. У результаті дослідженнѐ виѐвлено, що до середини  
1950-х рр. тривав процес відновленнѐ кількісного складу викладацького корпусу. 
У ѐкісному відношенні викладацький склад вищих педагогічних навчальних закладів 
Сумської області за рівнем наукової кваліфікації був неоднаковий. Найкраща ситуаціѐ 
склаласѐ в Сумському педінституті, ѐкий мав у своюму штаті найбільшу кількість 
доцентів, кандидатів наук. Подальшого вивченнѐ потребую питаннѐ національного 
складу викладацького корпусу педагогічних вузів Сумської області. 

Ключові слова: викладацький склад, педагогічний інститут, учительський 
інститут, штатний розпис, вчене званнѐ, науковий ступінь.  

 

Постановка проблеми. Лядський капітал ю рушійноя силоя розвитку 
будь-ѐкої системи, у тому числі й педагогічної освіти. Кількісний і ѐкісний 
аналіз викладацького складу завжди вважавсѐ одним із визначальних 
показників ефективності підготовки майбутніх учителів. Крім того, він 
дозволѐю встановити найбільш характерні тенденції в розвитку 
педагогічних ВНЗ за тих чи інших політичних, соціально-економічних, 
науково-педагогічних обставин. Тому одніюя з умов сучасного 
реформуваннѐ системи вищої педагогічної освіти в Україні ю критичне 
осмисленнѐ досвіду використаннѐ кадрового потенціалу.   

Аналіз актуальних досліджень. Проблема кадрового потенціалу 
системи вищої педагогічної освіти була предметом дослідженнѐ таких 
учених, ѐк: М. Євтух, І. Зѐзян, А. Кібанов, С. Козьменко, В. Козоріз, В. Кремень, 
В. Луговий, І. Лукін, С. Лапін, В. Мадзігон, В. Майборода, В. Онікіюнко, 
Г. Опанасяк, О. Панкратов, Н. Протасова, М. Ярмаченко, В. Яцуба та ін. Проте, 
ѐк засвідчую аналіз літератури, відсутні дослідженнѐ викладацького складу 
педагогічних та учительських інститутів у період 1940–1950-х рр. Недостатнѐ 
розробленість даної проблеми й зумовили вибір теми публікації. 

Методи дослідженнѐ: аналіз, синтез, порівнѐннѐ, узагальненнѐ. 
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Мета статті – здійснити аналіз кількісних і ѐкісних показників 
викладацького складу вищих педагогічних навчальних закладів Сумської 
області у другій половині 40-х – першій половині 50-х рр. ХХ ст.    

Виклад основного матеріалу. Післѐ Другої світової війни система 
вищої педагогічної освіти України складаласѐ з 27 педагогічних, 
20 самостійних учительських інститутів та 13 учительських інститутів, що 
функціонували при педагогічних інститутах *10, 6+. У Сумській області в 
повоюнні роки відновили своя роботу Сумський педагогічний інститут та 
Глухівський, Конотопський, Лебединський самостійні учительські інститути.  

Одніюя з найгостріших проблем, що постала перед цими закладами 
післѐ поновленнѐ роботи, була пов’ѐзана з комплектаціюя викладацького 
штату. Відсутність належного кадрового забезпеченнѐ ставила під сумнів 
можливість налагодженнѐ повноцінного навчального процесу. Партійно-
державне керівництво длѐ того, щоб виправити ситуація, видало 
розпорѐдженнѐ про першочергову демобілізація з лав радѐнської армії 
колишніх працівників освіти. На 1 січнѐ 1947 р. до мирної праці повернулосѐ 
18922 українських педагогів [3, 197]. Але здебільшого всі вони пішли 
працявати до загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно, вирішити 
кадрову проблему педагогічних вузів за рахунок демобілізації не вдалосѐ. 
Тому розпочинати роботу післѐ окупації доводилосѐ в умовах гострої нестачі 
фахівців. Так, у Сумському педагогічному інституті історичний факультет 
відновив своя діѐльність за наѐвності лише одного викладача. На мовно-
літературному факультеті гостра потреба була у спеціалістах з української 
мови й літератури. Зовсім не мав інститут викладачів військово-фізичної 
підготовки. Усього в 1944–1945 навчальному році в цьому закладі 
вакантними залишалисѐ 19 посад *4, 5+. До середини 1950-х рр. у Сумському 
педагогічному інституті так і не змогли завершити доукомплектуваннѐ 
окремих кафедр. Зокрема, кафедра марксизму-ленінізму працявала без 
викладача діалектичного та історичного матеріалізму; кафедра педагогіки – 
без викладача історії педагогіки; кафедра ботаніки – без викладача основ 
сільського господарства та фізіології лядини *8, 6+. 

Досить малочисельними в перші повоюнні роки були кафедри 
Глухівського учительського інституту. На 1946–1947 навчальний рік у ньому 
діѐло 7 кафедр з такоя кількістя викладачів: кафедра основ марксизму-
ленінізму – 3 чол., кафедра педагогіки – 2 чол.,  кафедра фізики – 3 чол., 
кафедра математики – 3 чол., кафедра мови та літератури – 7 чол., кафедра 
географії – 3 чол., кафедра природознавства – 5 чол. В інституті працявав 
також один викладач фізкультури й один викладач музики та співів [5, 3]. 
На новий навчальний рік інституту конче потрібні були фахівці з української 
мови та літератури, російської мови та літератури, педагогіки *5, 4+. 
Лебединський учительський інститут 1950–1951 навчальний рік розпочав 
при неповному комплектуванні викладацького складу кафедр мови та 
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літератури *11, 7+. Отже, ѐк доводѐть архівні джерела, найбільш 
затребуваними були спеціалісти з філології та педагогіки.  

Оскільки відновити необхідну за штатом кількість викладачів за 
рахунок демобілізованих не вдалосѐ, то до роботи в педагогічних ВНЗ 
починаять залучатись учителі шкіл. Позитивним у цьому було те, що на 
викладацькі посади приходили особи з вищоя педагогічноя освітоя. 
Разом із тим, вони не мали достатнього уѐвленнѐ про специфіку роботи у 
вишах. У деѐких навчальних закладах кількість таких малодосвідчених 
викладачів сѐгала майже половини штатних посад. Так, у Лебединському 
учительському інституті, до його переводу в м. Коломиѐ у 1951 р., на всіх 
кафедрах працявало 25 викладачів. Із них стаж вузівської роботи від 1 до 
4 років мало – 10 чол., від 5 до 10 років – 15 чол. *11, 7+. Інколи на 
викладацькі посади попадали особи із слабкоя підготовкоя, що в 
подальшому призводило до їх звільненнѐ через низьку кваліфікація. 
Наприклад, у 1947 р. з Лебединського учительського інституту було 
звільнено викладача фізики І. Кістерного, ѐкий, ѐк свідчать документи, «не 
тільки не забезпечив викладаннѐ ціюї дисципліни, а навіть відбив у 
студентів всілѐкий інтерес до неї, а тому не випадково студенти-
випускники заѐвили, що фізики ніхто з них читати в школі не буде» *6, 2+. 

З метоя поліпшеннѐ ѐкісного складу викладачів уже в перші роки 
післѐ відновленнѐ роботи з педагогічних вишів почали звільнѐти осіб, ѐкі 
не мали закінченої вищої освіти. Наприклад, у Глухівському учительському 
інституті в 1946 р. на цій підставі були виведені за штат викладачі кафедри 
основ марксизму-ленінізму Ф. Лук’ѐнець та О. Лисицѐ, викладач кафедри 
математики О. Сапітон *5, 2+. Звільненнѐ викладачів відбувались і через 
зменшеннѐ контингенту студентів, або структурні зміни в педагогічних 
вишах. Зокрема, у Глухівському учительському інституті в 1946-1947 
навчальному році через недобір студентів на природничо-географічному 
факультеті був звільнений викладач ботаніки Г. Сакало, а через 
реорганізація військової кафедри, згідно з урѐдовоя постановоя, інститут 
відмовивсѐ від послуг двох викладачів військового навчаннѐ *5, 2+. Післѐ 
того, ѐк у 1956 р. інститут перейшов на підготовку фахівців із вищоя 
освітоя за спеціальністя «Педагогіка і методика початкового навчаннѐ» 
кількість кафедр у ньому було скорочено з 8 до 5: марксизму-ленінізму; 
фізики; математики; педагогіки; 1–4 класів *2, 5+.  

Іншим заходом, ѐкий спрѐмовувавсѐ на покращеннѐ ѐкісного складу 
кафедр педагогічних вишів Сумщини, було намаганнѐ збільшити відсоток 
викладачів з науковими ступенѐми та вченими званнѐми, адже існуячі 
показники були дуже низькими. Наприклад, у Сумському педагогічному 
інституті на початок 1944–1945 навчального року працявало 6 викладачів, ѐкі 
мали вчений ступінь та званнѐ доцента. Ціюї кількості було недостатньо навіть 
длѐ того, щоб забезпечити керівництво провідними кафедрами *1, 2+. До 
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середини 1950-х рр. ситуаціѐ у виші докорінно не зміниласѐ. На 63 ставки 
штатного розпису в інституті не було жодного професора, працявало лише 8 
доцентів та 11 кандидатів наук *8, 6+. Ще гіршоя була ситуаціѐ в учительських 
інститутах області. У Глухівському учительському інституті одразу післѐ 
відновленнѐ роботи тільки один працівник мав учене званнѐ доцента і 
наукову ступінь кандидата наук (Д. Сакало), ще один був кандидатом наук 
(М. Бойко) *5, 3+. Протѐгом першої половини 1950-х рр. у цьому навчальному 
закладі працявало 28 викладачів. Із них тільки 3 були кандидатами наук, 1 – 
доцентом. З метоя кращої та систематичної підготовки до складаннѐ 
кандидатських іспитів длѐ викладачів при інституті були організовані гуртки 
філософії та іноземної мови. Ці гуртки працявали протѐгом року регулѐрно 
щотижнѐ. Більшість викладачів вклячилисѐ до складаннѐ кандидатських 
іспитів в кінці 1947 – на початку 1948 року [5, 3]. 

У Конотопському учительському інституті викладацький склад становив 
25 чоловік. Серед них був тільки один кандидат наук. Ще 5 викладачів склали 
кандидатські іспити та працявали над дисертаціѐми. Наказом директора 
інституту був встановлений термін складаннѐ кандидатських іспитів длѐ всіх 
викладачів. На допомогу тим, хто готував кандидатський мінімум з філософії 
протѐгом року працявав навчальний семінар *7, 4+. 

Лебединський учительський інститут у перші повоюнні роки не мав у 
своюму штаті жодного кандидата наук. Над кандидатськоя дисертаціюя 
працявали  В. Аудерський, Г. Косирюв, В. Зелений. Низка викладачів 
готувалисѐ до складаннѐ кандидатських іспитів. За планом у 1947–1948 
навчальному році це мали зробити 10 осіб, серед ѐких П. Бугрімов, 
В. Грачова, Ф. Середа, В. Фалько, П. Шелест та ін. Ще 8 викладачів повинні 
були скласти кандидатські іспити в наступному році. Суттюво заважала 
опанування кандидатського мінімуму відсутність в інституті наукової 
літератури та недостатню знаннѐ більшістя здобувачів іноземної мови *6, 2+. 

Не дивлѐчись на те, що досить широке коло викладачів педагогічних 
вишів Сумщини намагалисѐ розпочинати шлѐх до здобуттѐ ступенѐ 
кандидата наук, у досліджуваний період досѐгнути мети вдалосѐ лише 
одиницѐм. Причинами, що гальмували цей процес, були: надмірне 
навантаженнѐ здобувачів викладацькоя роботоя; відсутність джерельної 
та експериментальної бази досліджень; обмежена можливість вступу до 
аспірантури, а особливо – докторантури. 

Педагогічними вишами Сумщини здійснявалисѐ спроби вирішити 
завданнѐ поліпшеннѐ ѐкісних показників викладацького складу за рахунок  
науковців з інших міст України. Наприклад, керівництво Конотопського 
учительського інституту в «Учительській газеті» щорічно друкувало 
оголошеннѐ про заміщеннѐ вакантних посад завідувачів кафедр – 
кандидатів наук, доцентів. Щоразу до вишу надходило по декілька заѐв 
про прийнѐттѐ на роботу від фахівців вищої кваліфікації. Але головноя 
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перепоноя длѐ їх остаточної згоди на працевлаштуваннѐ в цьому закладі 
була відсутність житла. Дирекціѐ Конотопського учительського інституту 
неодноразово зверталась до міськради за допомогоя в забезпеченні 
квартирами викладачів, але ніѐкої підтримки не отримала *9, 5+.  

Велика увага надавалась у педагогічних вишах і підвищення ідейного 
рівнѐ викладачів. Наприклад, у Конотопському учительському інституті 
проводилисѐ науково-теоретичні конференції присвѐчені значення 
«Короткого курсу історії ВКП(б)», партійності науки та боротьбі з 
космополітизмом, ролі радѐнської науки у світовій культурі. Низка питань, 
такі ѐк: «Про становище в біологічній науці», «Боротьба проти буржуазної 
культури Заходу» та ін. розглѐдалисѐ на об’юднаних засіданнѐх кафедр  *7, 4+. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, в 
результаті проведеного аналізу було встановлено, що перші роки післѐ 
відновленнѐ роботи педагогічним вишам Сумської області не вистачало 
кваліфікованих фахівців. Нестача викладачів унеможливлявали 
налагодженнѐ повноцінної системи підготовки вчительських кадрів. З метоя 
вирішеннѐ ціюї проблеми було прискорено  поверненнѐ працівників освіти з 
лав радѐнської армії. Крім того,  до роботи в педагогічних вишах залучались 
учителі шкіл. На початок 1950-х рр. відбулосѐ відновленнѐ кількісного складу 
викладацького корпусу. Усі вищі педагогічні навчальні заклади Сумської 
області були укомплектовані відповідно до штатного розпису. На посади 
викладачі обиралисѐ за конкурсом, кількість сумісників була незначноя.  

З метоя поліпшеннѐ ѐкісного складу викладачів уже в перші роки 
післѐ відновленнѐ роботи з педагогічних вишів почали звільнѐти осіб, ѐкі 
не мали закінченої вищої освіти. У той самий час, гостро стоѐло питаннѐ 
про забезпеченнѐ педагогічних вишів висококваліфікованими кадрами. 
Викладацький склад вищих педагогічних навчальних закладів Сумської 
області за рівнем наукової кваліфікації був неоднаковий. Найкраща 
ситуаціѐ склаласѐ в Сумському педінституті, ѐкий мав у своюму штаті 
найбільшу кількість доцентів, кандидатів наук. 

Збільшеннѐ відсотку викладачів з науковими ступенѐми та вченими 
званнѐми здійснявалосѐ двома способами: або через виконаннѐ 
штатними працівниками дисертаційних досліджень, або через залученнѐ 
фахівців з інших міст. У цілому, рівень наукової кваліфікації викладачів 
протѐгом досліджуваного періоду підвищувавсѐ дуже повільно, що 
негативно впливало на ѐкісну підготовку студентів. 

У повоюнні роки посиляютьсѐ ідеологічне вихованнѐ викладацького 
складу. Робота дирекцій інститутів зосереджуваласѐ на контролі за 
ідейним спрѐмуваннѐм навчально-виховного процесу, марксистсько-
ленінському вихованні, організаційному зміцненні й активізації діѐльності 
партійних і комсомольських організацій навчальних закладів. Подальшого 
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вивченнѐ потребую питаннѐ національного складу викладацького корпусу 
педагогічних вузів Сумської області досліджуваного періоду. 
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РЕЗЯМЕ 
Бугрий В. Количественные и качественные показатели преподавательского 

состава высших педагогических учебных заведений Сумской области (втораѐ половина 
40-х - перваѐ половина 50-х гг. ХХ ст.). 

Цель статьи – проанализировать количественные и качественные показатели 
преподавательского состава высших педагогических учебных заведений Сумской 
области во второй половине 40-х – первой половине 50-х гг. ХХ ст. Методы 
исследованиѐ: анализ, синтез, сравнение, обобщение. Автором установлены 
количественные и качественные показатели преподавательского состава высших 
педагогических учебных заведений Сумской области. В статье раскрыты возможности 
творческого использованиѐ историко-педагогической информации о количественных и 
качественных показателѐх преподавательского состава высших педагогических 
учебных заведений Сумской области на современном этапе. В результате исследованиѐ 
выѐвлено, что к середине 1950-х гг. шел процесс возобновлениѐ количественного 
состава преподавательского корпуса. В качественном отношении преподавательский 
состав высших педагогических учебных заведений Сумской области за уровнем научной 
квалификации был неодинаков. Наилучшаѐ ситуациѐ сложилась в Сумском 
пединституте, который имел в своем штате наибольшее количество доцентов, 
кандидатов наук. Дальнейшего изучениѐ требует вопрос национального состава 
преподавательского корпуса педагогических вузов Сумской области. 

Ключевые слова: преподавательский состав, педагогический институт, 
учительский институт, штатное расписание, ученое звание, научнаѐ степень.  

SUMMARY 
Bugrii V. Quantitative and qualitative indicators of teaching staff of higher 

educational institutions in Sumy region (the second half of the 40-s and  the first half of the 
50-s of the XX-th century). 

The purpose of this article is to analyze the quantitative and qualitative indicators of 
teaching staff of higher educational establishments in Sumy region in the second half of the 40-s 
and early 50-s of the XX-th century.  The research methods are the following: analysis, synthesis, 
comparison, generalization. The results of the study are the defining the quantitative and 
qualitative indicators of teaching staff of higher educational institutions in Sumy region. 
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The practical significance lies in discovering the opportunities for creative use of 
historical and pedagogical information about the quantitative and quality indicators of 
teaching staff of higher educational establishments in Sumy region at the present stage. 

The conclusions of this research are that in the first years after the resumption of the 
pedagogical higher education institutions in Sumy region there was a lack of the qualified 
specialists. The shortage of teachers made it impossible to establish a full-fledged system of 
training of teaching staff. In order to solve this problem return of the  educators from the 
ranks of the Soviet army was accelerated. In addition school teachers were involved to work 
in pedagogical universities. At the beginning of the 1950-s the restoration of the quantitative 
composition of teaching staff took place. All higher educational institutions of Sumy region 
were staffed according to the staff schedule. The teacher was elected by competition, the 
number of part-time workers was negligible. 

With the aim of improving the quality of the teachers’ staff in the first years after the 
resumption of work of pedagogical universities the people who had not completed higher 
education were dismissed. At the same time the question about ensuring of pedagogical 
higher education institutions with highly qualified staff was urgent. The teaching staff of 
higher educational institutions of the Sumy region in the context of academic qualifications 
was different. The best situation was in Sumy pedagogical Institute, which had a staff of the 
highest number of the associate professors, candidates of Sciences. 

The increase in the percentage of the teachers with scientific degrees and academic 
ranks was carried out in two ways: either through the implementation of fulltime dissertation 
research or through the involvement of the experts from other cities. Overall, the level of 
scientific qualification of the teachers during the research period increased very slowly, which 
negatively affected the quality of the training of the students. 

In the postwar years ideological education of the teaching staff was intensified. The work 
of the directorates of the institutes was focused on the control over the ideological direction of 
the educational process, the Marxist-Leninist education, institutional strengthening and 
revitalization of the party and Komsomol organizations of educational institutions.  

Further investigation needs the issue of the national teaching staff of pedagogical 
universities of the Sumy area of the study period. 

Key words: teaching staff, pedagogical institute, an institute teacher, a staff list, a 
title, academic degree. 
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ФОРМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННа В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВНЗ 
УКРАЇНИ (60 – 70-ті рр. ХХ ст.) 

 

Мета статті – здійснити аналіз форм фізичного вихованнѐ в 
сільськогосподарських ВНЗ України, що використовувалисѐ протѐгом 1960 –1970-х рр. 
Методи дослідженнѐ: аналіз, синтез, порівнѐннѐ, узагальненнѐ. Автором 
охарактеризовано форми фізичного вихованнѐ в сільськогосподарських вишах України. У 
статті актуалізовано історико-педагогічну спадщину, що сприѐю більш ефективному 
використання форм фізичного вихованнѐ на сучасному етапі. У результаті наукової 
розвідки встановлено, що діячі протѐгом досліджуваного періоду форми фізичного 
вихованнѐ в сільськогосподарських вишах позитивно впливали на стан здоров’ѐ та 
фізичний розвиток студентів, сприѐли більш ефективному оволодіння професійними 
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навичками. Подальшого вивченнѐ потребую процес розвитку форм фізичного вихованнѐ 
студентів сільськогосподарських вишів протѐгом наступних історичних періодів.   

Ключові слова: фізичне вихованнѐ, форми фізичного вихованнѐ, студенти, 
сільськогосподарські виші.  

 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток науки й технологій 
супроводжуютьсѐ стрімким зростаннѐм інформаційних потоків, 
використаннѐм електронних засобів комунікації, механізаціюя багатьох 
виробничих та побутових процесів. Це значно зменшую фізичне 
навантаженнѐ на лядину, а взамін збільшую її розумову діѐльність. За таких 
обставин особливо актуальноя ю проблема компенсації недостатнього 
рухового компоненту життюдіѐльності за рахунок занѐть фізичноя культуроя 
та спортом. Критичний аналіз попереднього досвіду організації фізичного 
вихованнѐ студентської молоді дозволить оптимізувати форми фізичного 
вдосконаленнѐ особистості у вищих навчальних закладах на сучасному етапі.  

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ фізичного вихованнѐ 
студентської молоді детально розглѐдались у працѐх таких вітчизнѐних і 
зарубіжних  дослідників, ѐк С. Бубка, Е. Вільчковський, О. Дубогай, М. Зубалій, 
С. Канішевський, В. Краснов, Т. Круцевич, В. Литвинов, С. Присѐжняк, 
В. Приходько, Р. Раювський, О. Фурманов, Б. Шиѐн та ін. Проте, аналіз 
літератури свідчить про недостатню вивченнѐ історико-педагогічних аспектів 
організаційних засад фізичного вихованнѐ у вищих навчальних закладах 
нашої держави, що й зумовило вибір предмету дослідженнѐ. 

Методи дослідженнѐ: аналіз, синтез, порівнѐннѐ, узагальненнѐ. 
Мета статті – здійснити аналіз форм фізичного вихованнѐ в 

сільськогосподарських ВНЗ України, що використовувалисѐ протѐгом 1960–
1970-х рр. ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу. Починаячи з 1960-х рр. були внесені 
певні зміни в систему фізичного вихованнѐ у вищій школі. Відтепер воно 
мало підпорѐдковуватисѐ завданнѐм оздоровленнѐ та професійно-
прикладної фізичної підготовки; удосконаленнѐ спортивної майстерності 
протѐгом усього періоду навчаннѐ; вихованнѐ організаторських та 
інструкторських (тренерських) навичок проведеннѐ самодіѐльної роботи з 
фізичної культури та спорту ѐк у ВНЗ, так і на виробництві; забезпеченнѐ 
зростаннѐ успішності та працездатності студентів. 

Відповідно до цих завдань керівництвом освіти були визначені 
форми організації фізичного вихованнѐ у вишах, ѐкі мали 
впроваджуватисѐ, у тому числі й у сільськогосподарських інститутах 
України. Провідноя формоя залишались академічні навчальні занѐттѐ. 
Порѐдок плануваннѐ й обсѐг академічних навчальних занѐть 
встановлявавсѐ двома системними документами Міністерства вищої і 
середньої спеціальної освіти СРСР: інструктивним листом за № И-12 (лятий 
1960 р.) та «Програмоя з фізичної культури длѐ вищих навчальних 
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закладів», ѐка вступила в дія з 1963 р. У цих нормативних актах 
передбачалосѐ, що в навчальних планах денних відділень усіх 
спеціальностей академічні занѐттѐ з фізичної культури протѐгом року мали 
плануватисѐ виходѐчи із такого розрахунку: перший курс – обов’ѐзкових 
занѐть (ставились у розклад) 70 год., факультативних (поза розкладом) – 
70; другий курс – та сама кількість годин; третій і четвертий курси – 
обов’ѐзкових занѐть немаю, факультативних занѐть – по 140 год. Усього на 
фізичну культуру відводилосѐ 560 год., із них 140 – обов’ѐзкових (за 
розкладом), 420 – факультативних (поза розкладом) *8, 6+. Длѐ проведеннѐ 
академічних навчальних занѐть із фізичного вихованнѐ створявалисѐ, 
залежно від стану здоров’ѐ, фізичної та спортивно-технічної підготовки 
студентів, такі навчальні відділеннѐ: спеціальне, підготовче та спортивного 
вдосконаленнѐ *5, 4+.  

Кафедри фізичного вихованнѐ сільськогосподарських інститутів 
підпорѐдковували академічні навчальні занѐттѐ завданнѐм підготовки 
студентів першого та другого курсів до складаннѐ норм комплексу ГПО, 
підвищеннѐ їх спортивної майстерності та збереженнѐ здоров’ѐ. Саме так 
будувала своя роботу кафедра фізичного вихованнѐ Сумської філії 
Харківського сільськогосподарського інституту на чолі із завідуячим 
Я. Дворським. Навіть відсутність у 1970-х рр. власної спортивної бази не була 
перепоноя длѐ виконаннѐ навчальної програми та проведеннѐ повноцінних 
академічні занѐть із фізичного вихованнѐ. Длѐ цього орендувалисѐ спортивні 
зали шкіл № 1 та 2 м. Суми, будівельного технікуму, Сумського рафінадного 
заводу, плавальний басейн «Хімік» *3, 117+.  

На думку завідувача кафедри фізичного вихованнѐ 
Ворошиловградського сільськогосподарського інституту М. Пучкова, навіть за 
умов лише дворазових занѐть на тиждень длѐ перших і других курсів, 
можливим було забезпеченнѐ постійного зростаннѐ фізичної підготовленості 
студентів. Але длѐ цього потрібно було планувати залікові та контрольні 
нормативи виклячно індивідуально, длѐ кожного студента, враховуячи дані 
його фізичної підготовки, а в процесі занѐть звертати основну увагу на 
формуваннѐ швидкості й витривалості, ѐк у дівчат, так і в янаків [5, 28].  

Програма 1963 р. пропонувала ще одну нову форму фізичного 
вихованнѐ студентів, ѐкої не було в попередніх – професійно-прикладну 
підготовку. Її мета полѐгала в забезпеченні психофізичної готовності до 
майбутньої виробничої діѐльності. Професійно-прикладна підготовка під 
час навчаннѐ в сільськогосподарському виші мала створити передумови 
длѐ ефективного оволодіннѐ знаннѐми з фаху, досѐгненнѐ високої 
продуктивності за обраноя спеціальністя, попередженнѐ захворявань і 
травматизму, забезпеченнѐ професійного довголіттѐ. Крім того, завдѐки 
цій формі фізичного вихованнѐ майбутні аграрії мали сформувати вміннѐ 
використовувати засоби фізичної культури та спорту длѐ активного 
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відпочинку й відновленнѐ працездатності, виконувати роль громадських 
організаторів з впровадженнѐ фізичної культури та спорту в 
життюдіѐльність трудового колективу.  

Викладачами кафедр фізичного вихованнѐ були визначені фізичні 
ѐкості, найбільш необхідні длѐ роботи в сільськогосподарській галузі. До 
них належали: загальна витривалість, ѐка проѐвлѐлась у динамічних і 
статичних режимах функціонуваннѐ різних груп м’ѐзів; здатність 
оріюнтуватисѐ на місцевості й раціонально витрачати енергія; різнобічні 
рухові дії, у тому числі, пов’ѐзані із застосуваннѐм засобів виробництва; 
загартованість організму до несприѐтливих погодних умов. Саме на 
розвиток цих ѐкостей і спрѐмовуваласѐ професійно-прикладна фізична 
підготовка студентів сільськогосподарських вишів.  

Протѐгом досліджуваного періоду здійснявалисѐ спроби широкого 
запровадженнѐ й такої форми фізичного вихованнѐ, ѐк фізичні вправи в 
режимі навчального днѐ. Фізкультурна пауза, гігіюнічна гімнастика мали 
сприѐти зміцнення здоров’ѐ, підвищення розумової працездатності, 
поліпшення умов навчаннѐ, побуту та відпочинку студентів. Проте у 
цілому, ѐк свідчать джерела, практикували реальне їх проведеннѐ менше 
половини сільськогосподарських вишів. Не набула бажаної масовості й 
ранкова гімнастика в гуртожитках *6, 5+. 

Поруч із формами фізичного вихованнѐ, ѐкі використовувались у ході 
навчального процесу, протѐгом досліджуваного періоду впроваджувались 
і форми, ѐкі мали залучати молодь до активної фізичної діѐльності у 
вільний від навчань час. Поюднаннѐ навчальних і позанавчальних форм 
фізичного вихованнѐ сприѐло збільшення тривалості й обсѐгів фізичних 
навантажень, забезпечувало неперервність фізичного розвитку студентів. 

Одніюя з позанавчальних форм фізичного вихованнѐ, ѐка ефективно 
впливала на впровадженнѐ фізичної культури та спорту в побут студентів, 
були самостійні занѐттѐ. Ці занѐттѐ проводилисѐ без безпосереднього 
керівництва викладача, але за його завданнѐми й контролем. Особливого 
значеннѐ цѐ форма фізичного вихованнѐ набувала в період канікул чи 
виробничих практик. Длѐ того, щоб не переривавсѐ процес фізичного 
розвитку студентської молоді, при вищих навчальних закладах, починаячи 
з 60-х рр. ХХ ст., веласѐ активна робота зі створеннѐ спортивно-оздоровчих 
таборів. У цих таборах протѐгом канікул проводились оздоровчі й 
навчально-тренувальні занѐттѐ зі студентами з різнобічної фізичної 
підготовки, удосконаленнѐ спортивної майстерності та тренувальних 
навичок професійно-прикладної та воюнно-фізичної підготовки. У 1959 р. в 
колишньому СРСР нараховувалосѐ 100 таких баз. У вищих навчальних 
закладах в Україні в 1965 р. було 86 спортивно-оздоровчих таборів *7, 46+. 

Показовоя ю фізкультурна робота, ѐка проводиласѐ в оздоровчо-
спортивному таборі Одеського сільськогосподарського інституту. Він 
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розпочав функціонувати з 1959 р. у мальовничому місці в районі 
с. Чорноморка (за 20 км від Одеси) на узбережжі Чорного морѐ. Табір 
працявав у чотири зміни. Відпочиваячі проживали в палатках по 6 чоловік 
і частково в дерев’ѐних будиночках. Усього в таборі було 56 палаток і 
8 будиночків. Протѐгом перебуваннѐ на відпочинку студенти залучалисѐ до 
різних фізичних вправ: катаннѐ на човнах; плаваннѐ в морі; ігор у 
волейбол, баскетбол, футбол, бадмінтон, настільний теніс тощо. Протѐгом 
зміни студенти здійснявали піші походи вздовж узбережжѐ Одеської 
затоки, в курортні зони: Аркадіѐ, Великий фонтан, Лузанівка та ін. Досить 
популѐрними були виїзди на рибну ловля, вони проводилисѐ по 2–3 рази 
на тиждень. У таборі працявали групи загальної фізичної підготовки та 
навчаннѐ плавання [6, 36-37]. 

Длѐ підвищеннѐ спортивної майстерності студентів у 
сільськогосподарських вишах створявалисѐ гуртки з найбільш популѐрних 
видів спорту. Наприклад, у Сумській філії Харківського сільськогоспо-
дарського інституту наприкінці 1970-х рр. діѐли секції з 10 видів: 1) біатлону, 
2) лижних гонок, 3) вільної боротьби, 4) боротьби самбо та дзядо, 5) футболу, 
6) ручного м’ѐча, 7) стрільби з луку, 8) кульової стрільби, 9) волейболу, 
10) багатоборства ГПО. До них було залучено 305 студентів філії *2, 46+.     

Специфікоя навчаннѐ в сільськогосподарських вишах було тривале 
перебуваннѐ студентів на роботах і практиці в сільській місцевості. 
Наприклад, першокурсники Сумської філії Харківського сільськогоспо-
дарського інституту (150 чол.) восени 1978 р. у колгоспах і радгоспах області 
відпрацявали 1375 лядиноднів *1, 36+. Тому, виші організовували масово-
оздоровчу роботу й у навчальних і підшефних господарствах, де за участя 
студентів створявалисѐ спортивні майданчики, проводиласѐ ранкова 
гімнастика, занѐттѐ та змаганнѐ з різних видів спорту.  

На широке залученнѐ студентської молоді до фізичної культури були 
спрѐмовані й масові спортивні, оздоровчі та фізкультурні заходи. Вони 
також організовувались у вільний від навчальних занѐть час, вихідні та 
свѐткові дні. Ці заходи проводилисѐ спортивними клубами вишів на основі 
ініціативи й самодіѐльності студентів під методичним керівництвом 
кафедр фізичного вихованнѐ.  

У багатьох сільськогосподарських ВНЗ стало традиціюя проводити 
масові спортивні змаганнѐ, у ѐких брала участь велика кількість студентів. У 
Сумській філії Харківського сільськогосподарського інституту в 1979 р. із 
765 студентів – 702 були фізкультурниками. Перша спартакіада в цьому 
виші проводиласѐ за 7 видами спорту: крос (квітень), шашки (листопад), 
шахи (грудень), лижні гонки (19 лятого), волейбол (березень), кульова 
стрільба (березень), настільний теніс (березень) *4, 8+.  

Команди сільськогосподарських вищих навчальних закладів успішно 
виступали на міських, обласних, республіканських і всесоязних змаганнѐх. 
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Багато студентів ставали значкистами ГПО, розрѐдниками, майстрами 
спорту, чемпіонами і рекордсменами областей і республік. Так, у Сумській 
філії Харківського сільськогосподарського інституту протѐгом 1978 – 1979 
навчального року було підготовлено одного майстра спорту міжнародного 
класу, одного майстра спорту, спортсменів І розрѐду – 22 чол., спортсменів 
масових розрѐдів – 337 чол. За 1979 та перше півріччѐ 1980 р. норми 
комплексу ГПО склали 175 чол. Збірна команда філії з футболу зайнѐла 
перше місце в міській спартакіаді ВНЗ, а збірна команда борців виграла 
обласну першість спортивного товариства «Колос» *2, 47+. До переліку 
вишів України, у ѐких краще всього була поставлена спортивна робота 
входили Львівський та Херсонський сільськогосподарські інститути [6, 3]. 
Длѐ пропаганди фізичної культури і спорту кафедри фізичного вихованнѐ та 
спортивні клуби сільськогосподарських вишів організовували вечори 
відпочинку фізкультурників, проводили спортивні свѐта.  

Занѐттѐ фізичноя культуроя мали значний позитивний вплив на 
успішність студентів. Це доводили дослідженнѐ, ѐкі проводилисѐ 
викладачами кафедр фізичного вихованнѐ. Так, у Дніпропетровському 
сільськогосподарському інституті група фахівців (В. Мілегів, С. Косарь, 
В. Жаров та ін.) протѐгом 1965 – 1968 рр. вивчала взаюмозв’ѐзок між 
фізичноя підготовленістя та навчальноя працездатністя студентів. 
Експериментом було охоплено 939 осіб. У результаті дослідженнѐ було 
виѐвлено, що академічна успішність студентів основної медичної групи 
вище, ніж студентів спеціальної групи та звільнених від фізичного 
вихованнѐ. Ще кращоя академічна успішність була у студентів – членів 
збірних спортивних команд [5, 29].  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
починаячи з 1960-х рр. були внесені певні зміни в систему фізичного 
вихованнѐ у вищій школі, спрѐмовані на перетвореннѐ її на безперервний 
навчально-виховний процес, ѐкий мав вирішувати завданнѐ оздоровленнѐ, 
різнобічного фізичного розвитку, фізкультурної освіти, професійно-
прикладної фізичної підготовки й удосконаленнѐ спортивної майстерності 
студентів протѐгом усього їх навчаннѐ; вихованнѐ в них організаторських та 
інструкторських навичок проведеннѐ самодіѐльної роботи з фізичної 
культури і спорту ѐк у ВНЗ, так і на виробництві. У зв’ѐзку з цим 
перебудовувались організаційні засади фізичного вихованнѐ.  

Існуяча в 1960 – 1970-ті рр. система фізичного вихованнѐ у вищих 
сільськогосподарських навчальних закладах вклячала в себе такі форми 
роботи: академічні навчальні занѐттѐ (обов’ѐзкові та факультативні); 
професійно-прикладну фізичну підготовку; фізичні вправи в режимі 
навчального днѐ; самостійні занѐттѐ студентів фізичноя культуроя, 
спортом у позанавчальний час; масові оздоровчі, фізкультурні та спортивні 
заходи. Аналіз свідчить, що їх використаннѐ в цілому позитивно впливало 
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на стан здоров’ѐ та фізичний розвиток студентів, допомагало більш 
ефективному оволодіння професійними навичками. Подальшого вивченнѐ 
потребую процес розвитку форм фізичного вихованнѐ студентів 
сільськогосподарських вишів протѐгом наступних історичних періодів.   
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РЕЗЯМЕ 
Бугрий С., Коломиец А.  Формы физического воспитаниѐ в 

сельскохозѐйственных вузах Украины (60-70-е гг. ХХ ст.). 
Цель статьи – осуществить анализ форм физического воспитаниѐ в 

сельскохозѐйственных вузах Украины, которые использовались в течение 1960-1970-
х гг. Методы исследованиѐ: анализ, синтез, сравнение, обобщение. Автором 
охарактеризованы формы физического воспитаниѐ в сельскохозѐйственных вузах 
Украины. В статье актуализировано историко-педагогическое наследие, 
способствуящее более эффективному использования форм физического 
воспитаниѐ на современном этапе. В результате научного исследованиѐ 
установлено, что формы физического воспитаниѐ в сельскохозѐйственных вузах 
положительно влиѐло на состоѐние здоровьѐ и физическое развитие студентов, 
способствовали более эффективному овладения профессиональными навыками. 
Дальнейшего изучениѐ требует процесс развитиѐ форм физического воспитаниѐ 
студентов сельскохозѐйственных вузов в последуящие исторические периоды.   

Ключевые слова: физическое воспитание, формы физического воспитаниѐ, 
студенты, сельскохозѐйственные вузы.  

SUMMARY 
Bugrij S., Kolomiets A. The Forms of Physical education in Agricultural Universities 

(the 60-70-ies of the XX-th century). 
Modern development of science and technology is accompanied by the rapid growth 

of information flows, using electronic means of communication, mechanization of many 
industrial and household processes. This greatly reduces the physical burden on the man, and 
instead increased its mental activity. The critical analysis of the previous experiences of 
physical education of the students will help to optimize the individual forms of physical 
improvement in higher education today. 

The purpose of the article is  to analyze the forms of physical education in agricultural 
universities of Ukraine  during the 1960-s and 1970-s. 
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The methods used in the article are the following: analysis, synthesis, comparison, 
generalization. The results are the description of the forms of physical education in 
agricultural universities of Ukraine. 

The practical value is the actualization of historic and educational heritage, which 
contributed to more efficient use of the forms of physical education today. 

The conclusions and prospects for further scientific studies: it is established that since 
1960-s the changes were made in the system of physical education in high school, aimed at 
transforming it into a continuous educational process, which was to meet the challenges of 
rehabilitation, comprehensive physical development, physical education professionally-
applied physical training and improve of sports skills of the students throughout their study. 
In this regard the organizational principles of physical education were rebuilt. 

The current 1960-1970-ies system of physical education in higher agricultural education 
included the following forms of work: academic training sessions (mandatory and optional); 
professionally applied physical training; physical exercise mode of the school day; independent 
study of the students of physical culture and sports outside the classroom; mass health, fitness 
and sports activity. The analysis shows that their use positively influenced the health and physical 
development of the students and helped more efficient mastery of professional skills. 

Further study requires the development of the forms of physical training of the 
students of agricultural universities in the next historical period. 

Key words: physical education, physical education forms, the students of agricultural 
universities. 
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МОВНЕ ПИТАННа В ДІаЛЬНОСТІ ПРОЛЕТКУЛЬТУ В УКРАЇНІ 
 

У статті висвітлено суспільно-політичні умови діѐльності пролетарських 
освітньо-просвітницьких організацій у 20-ті рр. ХХ ст., зокрема в розрізі національного 
питаннѐ, а саме дослідженнѐ політичних засад щодо статусу української мови й 
культури. Це питаннѐ стало визначальним у діѐльності Пролеткульту в Україні – 
культурно-просвітницької та літературно-художньої організації пролетарської 
самодіѐльності при Наркомосі, ѐка мала за мету широкий і всебічний розвиток 
пролетарської культури самим пролетаріатом. На відміну від Росії, пролеткультівські 
організації в Україні не набули значного поширеннѐ та припинили свою існуваннѐ з оглѐду 
на неврахуваннѐ національної мови й культури, а також обмеженим доступом селѐн, ѐк 
корінного населеннѐ, але непролетарського походженнѐ. 

Ключові слова: Пролеткульт, робітник, культура, мова, політика, 
організаціѐ. 

 

Постановка проблеми. Сучасні суспільні перетвореннѐ вимагаять 
детального, критичного переосмисленнѐ досвіду попередніх поколінь. Із 
«Лекцій» Гегелѐ очевидно: досвід і історіѐ вчать, що народи і влада ніколи 
не вчилисѐ у історії і не діять у відповідності з тими уроками, що можна 
було б із неї використати. 

Особливої уваги потребую об’юктивне дослідженнѐ історії російсько-
українських відносин, що дозволить з’ѐсувати причини непорозумінь в 
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історичному розрізі, щоб урахувати їх у налагодженні взаюмозв’ѐзку та 
забезпеченні миру в геополітичному просторі. 

Інтерес становлѐть 20–30 рр. ХХ ст. – період інтенсивного культурного 
розвитку з тенденціюя на демократизм, творчість, різноманіттѐ, водночас 
він залишаютьсѐ показаний тенденційно, з позицій офіційної радѐнської 
педагогічної науки, коли складний і неоднозначний процес підганѐвсѐ під 
наперед добре всім відомий результат *10, 7+. 

У статті пропонуюмо дослідити російсько-українські відносини крізь 
призму діѐльності Пролеткульту (1917-1932) – культурно-просвітницької та 
літературно-художньої організації пролетарської самодіѐльності при 
Наркомосі, ѐка мала за мету широкий і всебічний розвиток пролетарської 
культури самим пролетаріатом. 

Аналіз актуальних досліджень. Серед дослідників Пролеткульту 
варто відзначити російських учених: М. Горбунова, М. Юдина, Л. Ніколаюву, 
М. Левченко, Л. Булавку, А. Карпова. В Україні відсутню цілісне дослідженнѐ 
з питань діѐльності пролеткультівських організацій. Проте у вищеозначених 
працѐх питаннѐ російсько-українських відносин не вивчалосѐ, що 
становить прогалину в історичній та історико-педагогічній науці. 

Мета статті – з’ѐсувати політичні умови, у ѐких відбувалосѐ становленнѐ 
українських пролетарських освітньо-просвітницьких організацій, 
проаналізувати національне питаннѐ в розрізі статусу української мови та 
культури крізь призму діѐльності Пролеткульту (1917–1932). 

Виклад основного матеріалу. Російська револяційна соціал-
демократіѐ впродовж 1917-1920 р., здійсняячи суспільно-політичні 
перетвореннѐ, виѐвила себе спадкоюмницея імперського мисленнѐ, 
внаслідок чого Україна здобула статус, фактично рівнозначний культурній 
автономії в «юдиному й неподільному» просторі Радѐнської Федерації. 
Війна й револяціѐ не стали длѐ України часом об’юднаннѐ українського 
народу, він залишивсѐ роз’юднаним у межах двох держав. 

Проте навіть за таких умов револяціѐ сповнила культурну діѐльність 
відчуттѐм новизни, свідомістя звільненнѐ від старого світу та його 
обмежень. Поставали складні невідступні питаннѐ про те, у ѐкому напрѐмі 
слід розвиватись українській культурі, на ѐкі взірці їй належить 
оріюнтуватись і ѐкоя бути взагалі. Це був час пошуків і сподівань. Натхнені 
відчуттѐм власної місії та зростаячоя аудиторіюя, письменники, 
художники й учені із захопленнѐм поринули у створеннѐ нового 
культурного всесвіту. У сфері освіти формуваласѐ глобальна мета – 
майбутню соціалізму – нова радѐнська лядина. 

На тлі соціальних катаклізмів (Перша світова війна, Лятнева 
буржуазна револяціѐ і Жовтневий більшовицький переворот 1917 р., 
громадѐнська війна, національно-демократична револяціѐ в Україні, що 
уможливила створеннѐ української держави, і гірка поразка УНР) 
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відбувавсѐ інтенсивний процес самоорганізації вітчизнѐного культурного 
простору разом із початками інституалізації та структуризації новітньої 
української культури під власним державним проводом. 

Проходженнѐ цих процесів відбувалосѐ за умов складних обставин 
ѐк внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Тут не можемо не звернутисѐ до 
дослідженнѐ С. Кульчицького, ѐкий зауважував, що «…проте все-таки 
необхідно пам’ѐтати, що Українська Центральна Рада діѐла в рамках 
політичного простору Росії, ѐка у складі Антанти два з половиноя роки 
провадила виснажливу війну з Центральними державами. Українська 
револяціѐ виѐвиласѐ частиноя Російської, а не самостійним ѐвищем… 
Хоча в Україні сформувалисѐ власні політичні сили, ѐкі розпочали 
національний державотворчий процес, однак її територіѐ стала ареноя 
протиборства російських револяційних і контрреволяційних сил. Обидві 
сили не тільки боролисѐ одна з одноя, але з однаковоя енергіюя 
намагалисѐ задушити український визвольний рух» *6, 60]. 

Із встановленнѐм радѐнської влади культурні процеси в Україні 
відбувалисѐ в розрізі централізованої політики комуністичної партії, ѐка 
промовисто в нормативних документах заѐвлѐла про рівноправність усіх 
держав – членів новоствореної федерації. Більшовицькі вожді прагнули 
керувати процесом так, щоб етнічне відродженнѐ не переростало в 
національне, тобто щоб українці втішалисѐ розвитком своюї мови й 
культури, не претендуячи на здобуттѐ незалежної від центру національної 
державності *6, 83]. 

Через тиждень післѐ жовтневого перевороту, 15 (2) листопада 
1917 р. була опублікована Деклараціѐ прав народів Росії за підписами 
голови РНК В. Ульѐнова-Леніна й наркома у справах національностей 
Й. Джугашвілі-Сталіна. У ній підкреслявалосѐ, що І Всеросійський з’їзд рад 
у червні 1917 р. проголосив право народів Росії на вільне самовизначеннѐ, 
а ІІ з’їзд рад підтвердив це невід’юмне право рішуче й чіткіше. Виконуячи 
воля цих з’їздів, РНК покладав в основу своюї діѐльності в питанні 
національності такі засади:  

1) рівність і суверенність народів Росії; 
2) право народів Росії на вільне самовизначеннѐ, аж до 

відокремленнѐ і утвореннѐ самостійної держави; 
3) скасуваннѐ всіх і всѐких національних і національно-релігійних 

привілеїв і обмежень; 
4) вільний розвиток національних менших і етнографічних груп, ѐкі 

населѐять територія Росії [6, 184]. 
Реакціѐ Раднаркому на суверенізація національних окраїн була 

наступальноя. 31 (18) січнѐ 1918 р. ІІІ Всеросійський з’їзд рад прийнѐв 
«Декларація прав трудѐщого і експлуатованого народу». Її перший пункт 
складавсѐ з двох частин і виглѐдав підступно просто: 
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1) Росіѐ оголошуютьсѐ Республікоя рад робітничих, солдатських і 
селѐнських депутатів. Усѐ влада в центрі й на місцѐх належить цим 
радам. 

2) Радѐнська Російська республіка утворяютьсѐ на основі вільного 
соязу вільних націй, ѐк федераціѐ радѐнських національних 
республік [6, 185]. 

Щодо Центральної Ради, то керівники рад, заѐвлѐли, що вона 
прикриваютьсѐ національними фразами й веде двозначну буржуазну 
політику, не визнаячи радѐнської влади Україні. Тим самим проѐвлѐютьсѐ 
суперечність декларованих заѐв та існуячій практиці [6, 185].  

Серед чотирьох пунктів у галузі національних відносин у Програмі 
РКП (б), актуальним длѐ нашого дослідженнѐ ю перший пункт: «За основу 
беретьсѐ політика зближеннѐ пролетарів і напівпролетарів різних 
національностей длѐ спільної револяційної боротьби за поваленнѐ 
поміщиків і буржуазії» [6, 187]. Але це зближеннѐ відбувалосѐ на основі 
дискримінації прав і свобод російськими пролетаріѐми над українськими, 
адже російська мова й культура вважалисѐ прогресивними, 
пролетарськими, відтак провідними, а українська – селѐнськоя, ѐк 
націоналістичний проѐв, відтак непридатноя длѐ твореннѐ культури 
майбутнього – пролетарської культури. 

Четвертий пункт роз’ѐснявав питаннѐ про те, хто ю носіюм волі нації до 
відокремленнѐ. Таким носіюм при переході від буржуазної до радѐнської 
демократії визначавсѐ пролетаріат [6, 187]. У контексті забезпеченнѐ 
національної рівності, проголошених у нормативних документах, знову 
суперечливим постаю теза четвертого пункту. Знову ж таки пролетарськоя 
вважаласѐ російська мова, на відмінну від української – селѐнської, відтак на 
практиці знову простежуюмосѐ дискримінація національної культури. 

Разом із тим, розвиток національно-визвольного руху післѐ 
громадѐнської війни набирав безсумнівних обертів усупереч офіційній 
політиці й контролявати цей рух стало неможливо. Це спровокувало 
прийнѐттѐ в листопаді 1919 р. пленумом ЦК РКП (б) ленінської резоляції 
«Про Радѐнську владу на Україні», у ѐкій ставилосѐ в обов’ѐзок всім членам 
партії всілѐкими засобами сприѐти усунення всіх перешкод до вільного 
розвитку української мови та культури: «Зважаячи на те, що українська 
культура (мова, школа і т.д.) протѐгом віків придушуваласѐ царизмом і 
експлуататорськими класами Росії, ЦК РКП ставить в обов’ѐзок всім членам 
партії всіма засобами  сприѐти усунення всіх перешкод до вільного розвитку 
української мови і культури. Члени РКП на території України повинні на ділі 
проводити право трудѐщих мас учитись і розмовлѐти в усіх радѐнських 
установах рідноя мовоя, всілѐко протидіячи спробам штучними засобами 
відтіснити українську мову на другий план, прагнучи, навпаки, перетворити 
українську мову в знарѐддѐ комуністичної освіти трудѐщих мас» [9]. 
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Незважаячи на це тривала великодержавницька політика щодо 
національної культури ѐк наслідок побояваннѐ й попередженнѐ набуттѐ 
статусу самобутньої ѐк на державному рівні, так і загальнорадѐнському. Ці 
«поступки» - лише відведеннѐ уваги громадськості від встановленнѐ 
домінуваннѐ російської мови і культури. 

Поглѐди на українську культуру серед більшовицьких кіл мали 
однозначний характер – ѐк вигадка буржуазних націоналістів, ѐк плід 
романтично-реакційних їхніх творів, що й позначалосѐ на формуванні 
концепції пролетарської культури. Адже ситуаціѐ, ѐка склаласѐ на початку 
ХХ ст. в Україні, – це існуваннѐ глибоких суперечностей між автохтонним за 
своїм характером селом і асимільованим містом, між українським 
селѐнством і російським чи зрусифікованим пролетаріатом. Слушна думка 
В. Затонського, зі спогадів про українську револяція: «Длѐ «совютів», отже 
і длѐ партій міського пролетаріату, ѐк більшовиків, так і меншовиків, 
Україна, ѐк така, не існувала, бо не існувало її длѐ міського робітника» [3]. 

Лише з часом унаслідок гострого протистоѐннѐ вдалосѐ домогтисѐ 
певних позитивних змін у свідомості партійних і радѐнських кадрів, а 
декларована українська радѐнська державність поступово почала набувати 
відносного наповненнѐ, українська ж мова й культура – свого майже 
офіційного визнаного статусу [11, 23]. 

Новий курс національної політики ЦК РКП (б) затвердили рішеннѐ Х 
з’їзду партії (8-16 березнѐ 1921 р.) Так, у резоляції з’їзду «Про чергові 
завданнѐ партії у національному питанні» підкреслявалосѐ, що свою 
завданнѐ більшовики бачать у тому, щоб допомогти «трудѐщим  масам 
невеликоросійських народів» розвинути  та  зміцнити у себе діячі рідноя 
мовоя суд, адміністрація, господарські органи, урѐдові органи, 
укомплектовані місцевими кадрами, ѐкі знаять побут і психологія 
місцевого населеннѐ; розвинути в себе пресу, школу, театр, клубну справу 
й взагалі культурно-освітні заклади рідноя мовоя [2, 603]. 

Відповідно до Директиви пленуму ЦК КП(б)У в національному 
питанні від 17 жовтнѐ 1922 р. передбачаласѐ «…повна абсолятна 
рівноправність української і російської мов, рішуча боротьба проти всѐкої 
штучної українізації і русифікації і водночас усуненнѐ тих перешкод, ѐкі 
затримували б природний розвиток української культури, або ѐкі 
відрізували б українському селѐнству доступ до ознайомленнѐ з 
російськоя культуроя. Боротьба проти всѐкого прагненнѐ зробити з 
української мови засіб відособленнѐ і протиставленнѐ українських 
робітників і селѐн - російським» [4, 150]. 

Така ілязіѐ «рівноправності» мов була ціленаправлена в політиці 
радѐнської влади з оглѐду на піднесеннѐ національно-визвольного руху в 
Україні, так ѐк у більшовиків серед інтелігенції були небагато прихильників і, 
щоб послабити опозиція, проголошували курс на забезпеченнѐ 
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рівноправності української і російської культури, мови. Під ціюя ілязіюя 
«рівноправності» більшовицька теоріѐ культури передбачала знищеннѐ 
культур з «національноя обмеженістя». Обґрунтуваннѐ такого поглѐду 
здійснив В. Ленін, що вказував на гальмівній ролі національних культур у 
суспільному прогресі: «З точки зору соціал-демократії недопустимо ні прѐмо, 
ні посередньо кидати лозунг національної культури. Цей лозунг 
неправильний, бо все господарське, політичне і духовне життѐ лядства чим 
раз більше інтернаціоналізуютьсѐ вже при капіталізмі. Соціалізм цілком 
інтернаціоналізую його. Інтернаціональна культура, вже тепер створявана 
систематично пролетаріатом усіх країн, не приймаю в себе «національну 
культуру» в цілому, а бере з кожної національної культури виклячно її 
послідовно демократичні й соціалістичні елементи» *8, 301+. В. Ленін 
допускав використаннѐ національної культури лише ѐк форми пропаганди 
комуністичних ідей, у виглѐді національної мови ціюї пропаганди тощо. 

У 1923 р. активно проповідуваласѐ концепціѐ «боротьби двох культур», 
коли секретар ЦК КП(б)У Д. Лебедь, виступаячи на Київській партійній 
конференції, виголосив: «Ми теоретично знаюмо, що боротьба двох культур 
неминуча. На Україні через певні історичні обставини культура міста ю 
російська, культура села – українська... Поставити собі завданнѐ активно 
українізувати партія цебто і робітництво... це значить стати на точку зору 
нижчої культури села, порівнѐно з вищоя культуроя міста». У першій 
половині 20-х років серед партійного керівництва відбуваласѐ дискусіѐ з 
приводу так званої теорії боротьби двох культур. Полѐгала вона в тому, що 
російська культура була передовоя (оскільки її носій - пролетаріат), а 
українська культура – відсталоя (бо її носіюм ю селѐнство і село взагалі). Ця 
теорія висунув секретар ЦК КП(б)У Д. Лебедем, ѐкий у статті «Деѐкі питаннѐ 
партійного з’їзду», що «…поставити собі завданнѐ українізувати партія, а 
відповідно  і робочий клас… зараз буде длѐ інтересів культурного руху міроя 
реакційноя, бо націоналізаціѐ, тобто штучне насадженнѐ української мови в 
партії і робітничому класі, до нинішнього політичного, економічного і 
культурного співвідношеннѐм між містом і селом, - це означаю стати на точку 
зору нижчої культури села порівнѐно з вищоя культуроя міста» *4, 75+. Ці 
поглѐди мали підтримку серед частини партійного апарату і рѐдових членів 
партії, ѐка усвідомлявала необхідність українізації не тільки партії, а й усіюї 
структури влади. Противники Д. Лебедѐ розуміли, що у республіці, де 80 % 
населеннѐ – українці, влада мусить розмовлѐти українськоя мовоя. На VІІ 
конференції КП (б)У (1923) з приводу «двох культур» виступав Х. Раковський, 
ѐкий зауважував, що влада не може бути нейтральноя до української 
культури, а маю опановувати її і допомагати  розвиватисѐ. Проти «теорії 
Лебедѐ» виступили М. Скрипник, В. Затонський та ін. Поглѐди Д. Лебедѐ не 
стали ідейними настановами і офіційноя політикоя, але вони, безсумнівно, 
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відбивали переконаннѐ значної частини русифікованого партійного і 
державного апарату *4, 75]. 

Рішучий крок до втіленнѐ в життѐ політики  українізації було зроблено 
на ХІІ з’їзді РКП (б) (1923). Саме післѐ цього з’їзду вона стала офіційно 
проголошеним курсом, обов’ѐзковим длѐ всіх членів партії. У червні 1923 р 
Раднарком УРСР ухвалив постанову «Про заходи забезпеченнѐ 
рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови». 

Досить часто побутувала думка, що пролетарська культура ю 
всенародноя,  інтернаціональноя, тому мова твореннѐ ціюї культури маю 
бути російськоя, а культура українського селѐнина ю дрібнобуржуазноя, 
тому не доцільно застосовувати українську мову. 

В останню десѐтиріччѐ імперської доби виокремилосѐ три соціальні 
верстви – селѐни, міська інтелігенціѐ та пролетаріат – відповідно 
розвивалосѐ три підходи до національної культури.  

Міська інтелігенціѐ – найбільш привілейована верства населеннѐ – в 
більшій мірі сповідувала великодержавницьку політику та була під 
російським культурним впливом, але цѐ залежність була історично 
обумовлена через освіту, державну службу, ідеологічну підлеглість. Післѐ 
револяційних перетворень у більшості цѐ категоріѐ оріюнтуваласѐ на цілу 
та неподільну Росія, на тотальну гегемонія російської культури ѐк 
об’юднуячого фактора у загально радѐнському масштабі. Досить часто 
вороже ставиласѐ до національних проѐвів та відстояваннѐ національних 
інтересів у своюрідних колоніѐх Радѐнського Соязу. 

Селѐни найтісніше пов’ѐзані із народними традиціѐми, звичаѐми, ѐкі 
формувалисѐ століттѐми. Револяціѐ 1917 р. була длѐ них своюрідним 
сигналом від тотального поневоленнѐ і гостро пробуджувала прагненнѐ до 
національного відродженнѐ, і мови зокрема. Селѐнська ворожнеча до 
міста ѐскраво проѐвиласѐ у часи громадѐнської війни, економічної розрухи, 
що провокувала загостреннѐ боротьби за національну самовизначеність та 
самобутність. Як носій мови і культурних традицій, українські селѐни були 
основноя базоя національної револяції. Проте внаслідок особливої 
гостроти класових суперечностей вони більшоя міроя прислухалисѐ до 
соціально-економічних, а не національно-політичних гасел револяції. 
Будучи здебільшого російського походженнѐ, робітничий клас і буржуазіѐ 
залишилисѐ байдужими до гасел національної револяції *6, 214]. 

Соціальний склад пролетаріату був неоднорідний. Велика частка 
були вихідцѐми із села, тому за своїм національним становищем майже 
нічим не відрізнѐлисѐ від селѐн-хліборобів, з часом широкі верстви 
робітників ставали вже міськими, а тому підлѐгали культурному впливу 
міської інтелігенції й через них прилучалисѐ до російської культури, тобто 
індустріалізувалосѐ. 
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Міста в Україні були більше російськими за складом, відтак 
гальмувалисѐ процеси національно-визвольного руху. П. Христяк писав: 
«Міста на Україні з самого початку револяції в більшості зайнѐли ворожу 
до українського відродженнѐ позиція або, в ліпших випадках, позиція 
повної негоції, ігноруваннѐ» *14, 19]. 

Але комуністична ідеологіѐ передбачала об’юднаннѐ всіх груп 
суспільства задлѐ соціалістичного будівництва, відстороняячи 
національне питаннѐ. «І типовим длѐ переважної більшості робітничих 
револяціонерів тогочасної України був такий поглѐд на національне 
питаннѐ: трудѐщий, особливо робітник, «мусить бути інтернаціоналіст», 
питаннѐ про мову та культуру длѐ нього значеннѐ не маять, це справа 
дрібної  буржуазії, не можна, звичайно, нікому заважати користуватисѐ з 
тіюї мови, з ѐкої він хоче, ѐк це робилосѐ за царських часів, не можна навіть 
заборонити окремим частинам колишньої імперії заводити свій 
національний лад, ба навіть зовсім самостійні та незалежні держави, але 
юдине, що може цікавити свідомого робітника – це ю боротьба соціальна 
проти поміщиків, проти буржуазії, длѐ успіху ціюї боротьби найкраще було 
б, щоб Росіѐ зосталасѐ юдиноя державоя, де б об’юднане соціалістичними 
гаслами робітництво могло боротисѐ проти свого ворога, і це був насправді 
револяційний інтерналізм, властивий робітникові в добу револяційно-
руйнацької боротьби проти старого ладу» *7, 247]. 

Як зауважила сучасна дослідницѐ Т. Парахомова, неоднорідність 
національного складу українського суспільства, диспропорції між 
культурними рівнѐми сільських і міських мешканців, низький рівень 
грамотності населеннѐ, обмаль професійних кадрів, слабкість матеріальної 
бази, недостатність фінансуваннѐ, конкуренціѐ з боку російських 
культурних впливів, а також потреба вести боротьбу з виѐвами 
великодержавного російського шовінізму – все це створявало значні 
перешкоди на шлѐху твореннѐ української культури в 1920-і рр. 
Ускладнявало ситуація й те, що, внаслідок проведеннѐ впродовж кількох 
століть русифікаторської політики в Україні, її міста були здебільшого 
деукраїнізовані. Натомість села зберегли свою етнонаціональне обличчѐ: 
мову, традиції, так би мовити, ментальний колорит [11]. 

Разом із тим теоріѐ двох культур, ѐку ще називали «лебединщиноя» 
була засуджена післѐ 1923 р., коли урѐдом був прийнѐтий курс на 
«українізація». Особливих дискусій щодо «теорій двох культур» післѐ 1925 р., 
зокрема на літературному фронті. Але згодом, поставлені в ході неї питаннѐ 
переросли з «літературних» у політичні й охопили коло болячих проблем та 
перспектив будівництва української культури в цілому [11, 33]. 

Процеси українізації розпочали згортатись у 1926 р. Витоки слід 
шукати в листі Й. Сталіна до Л. Кагановича від 26 квітнѐ 1926., у ѐкому, 
аналізуячи заходи наркома освіти УСРР щодо українізації виѐвив серйозні 
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помилки, серед ѐких: «Він плутаю українізація наших партійних та інших 
апаратів з українізаціюя пролетаріату. Можна й треба українізувати, 
додержуячи при цьому певного темпу, наші партійний, державний та інші 
апарати, що обслуговуять населеннѐ. Але не можна українізувати згори 
пролетаріат. Не можна припустити російські робітничі маси відмовитисѐ 
від російської мови і визнати своюя культуроя і своюя мовоя українську. 
Це суперечить принципові вільного розвитку національностей. Це була б 
не національна свобода, а своюрідна форма національного гніту…» [13]. 

М. Скрипник, ѐрий прихильник українізації,  підходив до вирішеннѐ 
питань культурного будівництва із чітких марксистсько-ленінських позицій. 
Він наголошував, що ю лише два шлѐхи побудови національної культури: 
пролетарський і буржуазний. Пріоритет класових інтересів перед 
національними – це і ю той фундамент, на ѐкому будувалисѐ Скрипникові 
парадигми про культуру [13].  

Вважалосѐ, що в новій державі, перемогу ѐкій приніс пролетаріат, – 
повинна бути нова культура – пролетарська. З оглѐду на те, що пролетаріат 
у переважній більшості складаю населеннѐ міст, ѐкі ю російськомовними, то 
міська, тобто пролетарська культура повинна бути російськоя. Очевидним 
у перспективі передбачалосѐ поступове влиттѐ української культури,  за 
змістом і суття коріннѐ ѐкої ю сільськими, до російської.  

Культура, ѐка традиційно ідентифікувала себе із селѐнськоя, раптом 
здобуваю інший вектор розвитку, що веде не лише до естетичних пошуків 
доби, але й призводить до ментальних змін.  

За цих обставин у республіці набула поширеннѐ сумнозвісна теоріѐ 
«боротьби двох культур», суть ѐкої зводиласѐ до того, що «пролетарська 
Росіѐ» протиставлѐласѐ «селѐнській Україні», і на основі цього робивсѐ 
висновок, що «українізаціѐ» не потрібна, оскільки врешті-решт українську 
(сільську) культуру неодмінно переможе російська (міська) культура.  

Саме більшість громадських діѐчів із пронаціональноя оріюнтаціюя, 
враховуячи звичаї та традиції українського народу, вважали, що до 
твореннѐ пролетарської культури маять залучатисѐ не лише робітники та 
міське населеннѐ, а й селѐни: «…А це може бути лише тоді, коли поміж 
містом і селом не буде безодні, коли місто одчинить широко свої двері длѐ 
села і коли інтереси обох будуть остільки спільними, що і село і город 
будуть уѐвлѐти ѐкийсь один міцний організм. Так, це юдиний шлѐх 
утвореннѐ самобутнього національного мистецтва: вийти з глибин або 
прийти до свого народу, зрозуміти його почуттѐ, його оригінальні уѐвленнѐ 
краси, покохати щиро оточуячу нас природу» *1, 81]. 

Щодо національного складу населеннѐ на території України в 
досліджуваний період цікава статистика та ѐкісний аналіз у спогадах 
М. Шаповала: «Отже, на Україні скрізь одне ѐвище: українці більш 92 % 
хлібороби, 4-5 % робітників, останню припадаю на ремісників, дрібних 
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крамарів і дрібну службову інтелігенціюя… Хліборобство ведуть українці, а 
промисел, торгівлѐ, наука й культура та публічна адміністраціѐ в руках не 
українських. Ми знаюмо, що українці в промислі ю робітники, а капіталісти ю 
росіѐни, жиди, полѐки і інші… Наука, мистецтво в українців у початках, а 
місто ѐк осередок культури ю не українське…» *12, 170-171]. 

Питаннѐ української мови вирішувалосѐ в тому аспекті, що її 
використаннѐ не заперечувалосѐ, але уможливлявалосѐ в контексті 
твореннѐ пролетарської культури, а ніѐк не національної, що викликало 
багато суперечок, неоднозначних думок, а найголовніше, на нашу думку, 
стало основноя причиноя занепаду Пролеткульту в Україні.  

Пролеткульт був створений у Росії у 1917 р. В Україні 
пролеткультівські організації виникли у 1919 р. у зв’ѐзку з встановленнѐм 
радѐнської влади. Основними формами освітньо-просвітницької роботи 
були: робітничі клуби, студії, пролетарські університети, дитѐчі 
пролеткульти. Культурно-творча діѐльність реалізовуваласѐ в умовах 
студійної роботи за напрѐмами – літературний, театральний, музичний, 
образотворчого мистецтва.  

Пролеткультівський рух набув широкого розмаху в Росії, проте на 
теренах українських земель – був малопомітний. Основними причинами 
цього виступали: домінуваннѐ російської мови над українськоя; доступ до 
організацій мали робітники, ѐкі були неукраїнцѐми, а длѐ селѐн – 
корінного населеннѐ – фактично доступ був закритий.  

Дуже швидко в Україні Пролеткульт припинив свою існуваннѐ, проте 
став передумовоя виникненнѐ пролетарських літературних організацій, 
таких ѐк «Плуг», «Гарт» тощо, ѐкі намагалисѐ виправити ті недоліки, ѐкі 
спостерігалисѐ у діѐльності пролеткультівських орагнізацій. 

Висновки та перспективи подальшого розвитку в цьому напрѐмку. 
Таким чином, саме національне питаннѐ, питаннѐ української мови стало 
визначальним у становленні Пролеткульту в Україні. Керуячись 
платформоя І Всеросійської конференції культурно-просвітницьких 
організацій, оріюнтуячись на твореннѐ пролетарської культури ѐк 
позанаціонального – інтернаціонального феномену, Пролеткульт був 
опозиційним по відношення до піднесеннѐ національно-визвольного руху, 
сплеску національної свідомості. Порѐд із офіційноя політикоя радѐнської 
влади та комуністичної партії щодо українського питаннѐ, порѐд із 
устремліннѐми окремих діѐчів Всеукраїнського Пролеткульту щодо його 
українізації, організації Пролеткульту не витримали тиску існуячих умов 
національно-визвольної боротьби, не знаходили прихильників серед 
вітчизнѐних вчених, митців, громадських діѐчів. До уваги варто взѐти той 
факт, що до складу Президії та Всеукраїнської ради Пролеткульту входили 
в основному російські представники, ѐкі під впливом Всеросійської Ради й 
визначали зміст і спрѐмованість діѐльності української організації. 
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РЕЗЯМЕ 
Гоменяк О. Языковой вопрос в деѐтельности Пролеткульта в Украине. 
В статье освещены общественно-политические условиѐ деѐтельности 

пролетарских образовательно-просветительских организаций в 20-х гг. ХХ ст., 
точнее в разрезе национального вопроса, а именно исследованиѐ политических основ 
статуса украинского ѐыка и культуры. Этот вопрос стал основным в деѐтельности 
Пролеткульта в Украине – культурно-просветительской и літературно-
художественной организации пролетарской самодеѐтельности при Наркомосе, 
котораѐ ставила перед собой цель–  широкое и всестроннее развитие пролетарской 
культуры самим пролетариатом. В отличие от России, пролеткультовские 
организации в Украине не получили значительного распространениѐ и прекратили 
свое существование в свѐти с тем, что не учитывались национальный ѐзык и 
культура, а также ограничивалсѐ доступ селѐн, как коренного населениѐ, но 
непролетарського происхождениѐ.  

Ключевые слова: Пролеткульт, рабочий, культура, ѐзык, политика, 
организациѐ.  
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SUMMARY 
Homenyuk O. Language Issues  of Proletarian Culture in Ukraine. 
Modern social changes require a detailed, critical rethinking of the experience of 

previous generations. Special attention needs an objective study of the history of Russian-
Ukrainian relations that will determine the cause’s confusion in the historical context to 
establish the relationship and ensuring peace in the geopolitical space. 

The 20-30-s of the XX-th century were of great interest because this was the period of 
intense cultural development with the trend to democracy, creativity, diversity, while it 
remains tendentious shown from the standpoint of the official Soviet pedagogy as a complex 
and ambiguous process of artificial increase of the result beforehand. 

The article highlights the social and political conditions of proletarian educational 
organizations in the 20-s of the XX-th century especially in the context of the national 
question, namely the research of the political principles on the status of the Ukrainian 
language and culture. 

This question was crucial in the activity of Proletcult in Ukraine – a cultural and 
literary and artistic performance in the proletarian organization of Commissariat, which had 
the goal of broad and comprehensive development of proletarian culture by the proletariat. 

Unlike Russia Proletcult organizations in Ukraine have not received a significant 
distribution and ceased to exist due to the neglect of the national language and culture as 
well as restricted farmers, as indigenous people, but the non-proletarian origin. 

Thus, the question of the Ukrainian language was crucial in establishing Proletcult in 
Ukraine. Guided by the platform and the All-Russian conference of cultural and educational 
organizations, focusing on the creation of proletarian culture as a non-national-international 
phenomenon Proletcult was opposition against the rise of the national liberation movement, 
the surge of national consciousness. 

Along with the official policy of the Soviet government and the Communist Party on 
the Ukrainian issue Proletcult organizations did not stand the pressure of the existing 
conditions of the national liberation struggle, didn’t find the supporters among local 
scientists, artists and public figures. Attention should be taken to the fact that in the 
Presidency and the Ukrainian Council of Proletcult there were mostly Russian officials who 
determined the content of the Ukrainian organization. 

Key words: Proletсult, a worker, culture, language, politics, an organization. 
 

УДК 37.013:371.4    
О. Козлова  

Сумський державний педагогічний  
університет імені А. С. Макаренка 

 

ОСНОВНІ НАПРаМИ ВИХОВАННа ОСОБИСТОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІаЛЬНОСТІ А. С. МАКАРЕНКА 

 

Стаття присвѐчено розкриття основних напрѐмів вихованнѐ в професійній 
діѐльності А. С. Макаренка, що припадаю на часи соціально-економічної кризи на 
території української держави (20-ті роки ХХ століттѐ). З’ѐсовано, що сутність 
виховного процесу визначалась А. С. Макаренком у межах сформульованої ним мети 
вихованнѐ. Встановлено, що основними напрѐмами вихованнѐ в професійній діѐльності 
А. С. Макаренка ю: моральне, трудове, фізичне, естетичне та статево-рольове 
вихованнѐ. Аргументовано, що виховна робота за означеними напрѐмами сприѐла 
формування щасливого, організованого педагогом дитинства.  
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Ключові слова: А. С. Макаренко, професійна діѐльність, вихованнѐ, моральне 
вихованнѐ, трудове вихованнѐ, фізичне вихованнѐ, естетичне вихованнѐ, статево-
рольове вихованнѐ.  

 

Постановка проблеми. Нині у процесі розв’ѐзаннѐ сучасних проблем 
вихованнѐ підростаячого поколіннѐ науковці дедалі частіше звертаятьсѐ 
до кращих зразків історико-педагогічного досвіду вітчизнѐних освітѐн. До 
таких, безперечно, належить досвід Антона Семеновича Макаренка. 
Підставоя констатуваннѐ означеного ю всесвітню визнаннѐ його імені серед 
чотирьох педагогів, ѐкі «змінили педагогічне мисленнѐ у ХХ столітті», та 
достовірно підтверджені факти макаренкознавців щодо щасливої долі 
вихованців тих закладів, де працявав педагог. Отже, очевидноя длѐ 
сучасних теоретиків і практиків освітньої галузі бачитьсѐ важливість 
осмисленнѐ сутності виховного процесу, вибудови виховної системи й 
основних напрѐмів вихованнѐ в професійній діѐльності А. С. Макаренка. 

Аналіз актуальних досліджень. Постать А. С. Макаренка та його 
професійна діѐльність становили інтерес длѐ освітѐн та істориків педагогіки 
з початку 40-х років минулого століттѐ [4; 13]. Предметом наукового 
вивченнѐ спадщини педагога стали історико-біографічний аспект, 
методологіѐ та теоретичні основи його педагогічної системи, теоріѐ 
колективу, вихованнѐ в сім’ї, господарсько-організаційні й економічні 
аспекти діѐльності, психологічні аспекти спадщини педагога, вихованнѐ 
свідомої дисципліни й розвиток самоврѐдуваннѐ, ідеї трудового 
вихованнѐ, проблеми педагогічної майстерності. Безперечно, що внесок 
кожного з макаренкознавців ю цінним длѐ осмисленні сутності виховного 
процесу в професійній діѐльності А. С. Макаренка. Однак актуальним ю 
питаннѐ здійсненнѐ аналізу основних напрѐмів вихованнѐ в професійній 
діѐльності А. С. Макаренка. 

Мета статті: на основі вивченнѐ спадщини А. С. Макаренка та 
аналітичних доробків макаренкознавців розкрити основні напрѐми 
вихованнѐ особистості в професійній діѐльності А. С. Макаренка. 

Методи дослідженнѐ: загальнонаукові (аналіз, порівнѐннѐ, 
узагальненнѐ), що забезпечили можливість формуваннѐ вихідних 
положень і висновків, виокремленнѐ провідних напрѐмів дослідженнѐ; 
конкретнонаукові: методи порівнѐльно-синхронного та порівнѐльно-
діахронного аналізу, застосуваннѐ ѐких забезпечило здійсненнѐ 
класифікації структурних складових вихованнѐ особистості в професійній 
діѐльності А. С. Макаренка; системно-структурний і системно-
функціональний, ѐкі використано длѐ характеристики основних засад 
процесу вихованнѐ в практичному досвіді А. С. Макаренка. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед відзначимо, що напрѐми 
виховної роботи А. С. Макаренком визначалисѐ відповідно до розуміннѐ ним 
мети вихованнѐ. З цього приводу слід згадати твердженнѐ А. А. Сбруювої 
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[10, 13+ про те, що саме формуляваннѐ мети виховної діѐльності ю 
авторським здобутком А. С. Макаренка, точніше його технологізаціѐ 
цілепокладаннѐ вихованнѐ. «Виховати гарного громадѐнина – це мені не 
вказувало способу. Я повинен був прийти до більш розгорнутої програми 
лядської особистості» *6, 129+. Головними принципами побудови ціюї 
програми, за визначеннѐм дослідниці, ю такі: конкретно-історичний характер 
цілей вихованнѐ; суспільна зумовленість цілей вихованнѐ; холістичний підхід 
до визначеннѐ цілей вихованнѐ; індивідуальний підхід до визначеннѐ цілей 
вихованнѐ *10, 13–14]. 

Вивченнѐ творчого доробку А. С. Макаренка дозволѐю виѐвити, що 
складовими мети вихованнѐ ю формуваннѐ й розвиток необхідної сукупності 
ѐкостей особистості. До таких ѐкостей А. С. Макаренко відносив: почуттѐ 
приналежності до колективу, в ѐкому даний індивід перебуваю (навчаютьсѐ, 
працяю); повага до встановлених у цьому колективі норм життюдіѐльності, 
поведінки; здатність дотримуватисѐ правил і норм колективного життѐ; 
відчуттѐ рівності між членами колективу; ввічливість і взаюмодовіра між його 
членами; прагненнѐ бути корисним членом колективу; готовність бути 
господарником, уміти організовувати своя роботу, роботу інших членів 
колективу, а також керувати ціюя роботоя, вміти оцінявати її результати; 
бути чесним, охайним, життюрадісним і постійно дбати про власний фізичний, 
фізіологічний і психічний стан; дбати про оволодіннѐ достатньоя сумоя 
знань і навичок з мови, математики, графіки, природознавства й історії. В 
умовах соціально-економічної кризи 20-х років ХХ століттѐ формуваннѐ й 
розвиток таких ѐкостей у підростаячого поколіннѐ, за фактами, 
констатованими макаренкознавцѐми, сприѐло успіху в боротьбі 
А. С. Макаренка з дитѐчоя безпритульністя, правопорушництвом, зневіроя 
молоді в щасливе майбутню. 

У контексті нашого дослідженнѐ інтерес викликаю думка Н. О. Лѐліна 
про те, що одніюя з провідних характеристик виховної системи 
А. С. Макаренка ю різнобічний розвиток усіх сил та особистості вихованцѐ: 
«У виховній системі А. С. Макаренка не існую розриву між інтелектуальним 
і фізичним вихованнѐм. Натомість у ній поюднуятьсѐ всі аспекти, усі 
фактори вихованнѐ» *4, 193+.  

Переконливоя ю думка педагога: «Нам добре відомо, – відзначав 
А. С. Макаренко, – наскільки веселіше та щасливіше живуть ляди, ѐкі 
багато чого вміять робити, у ѐких усе виходить ѐк слід, ѐкі не загублѐтьсѐ ні 
за ѐких обставин, ѐкі вміять володіти речами та керувати ними. І навпаки, 
завжди викликаять у нас жалість ті ляди, котрі перед кожноя дрібницея 
стаять у глухий кут, ѐкі не вміять обслуговувати самі себе, а завжди 
потребуять то нѐньок, то дружньої послуги, то допомоги, а ѐкщо їм ніхто не 
допоможе, живуть у незручних умовах, неохайно, брудно, розсіѐно» [5, 96]. 
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Вважаюмо, що аналіз організації виховного процесу А. С. Макаренком 
дозволѐю виокремити такі основні його напрѐми, а саме: моральне, трудове, 
фізичне, естетичне та статево-рольове вихованнѐ (рис. 1). Визначені напрѐми 
ми розуміюмо ѐк взаюмозалежні, взаюмозумовляячі однин одного в межах 
юдиної, чітко сформульованої видатним педагогом мети вихованнѐ.  

 
Рис. 1. Основні напрѐми вихованнѐ особистості в професійній 

діѐльності А.С. Макаренка 
Зупинимосѐ на розглѐді кожного з означеного нами напрѐму 

вихованнѐ в професійній діѐльності А. С. Макаренка. 
Моральне вихованнѐ. Відмітимо, що моральне вихованнѐ (рис. 1) 

підлітків у творчій спадщині А. С. Макаренка досліджували В. В. Бучківська, 
Н. О. Лѐлін, Г. М. Єрицѐн, А. Ф. Кочкіна, З. Г. Годкіна, В. В. Кумарін, 
А. Л. Носаль, С. С. Огірок, Н. М. Тарасевич, А. В. Ткаченко та ін. 

Завданнѐм морального вихованнѐ особистості в професійній діѐльності 
А. С. Макаренка було оволодіннѐ вихованцѐми нормами й правилами 
моральної поведінки, формуваннѐ загальнолядських почуттів та 
патріотичних переконань, особистісних ѐкостей (в межах індивідуальних, 
колективних та суспільних потреб), набуттѐ ними умінь та навичок моральної, 
адекватної (без нервів) поведінки в процесі суспільних відносин. Отже, 
необхідним було формуваннѐ та розвиток у безпритульних і 
правопорушників таких моральних загальнолядських та громадѐнських 
ѐкостей, ѐк: чесність, вольові зусиллѐ, правильне ставленнѐ до інших лядей, 
порѐдність, відповідальність, дисципліна, охайність, турботливість, правова 
обізнаність, колективізм, відданість суспільним інтересам, суспільним 
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(колективним) нормам і правилам, прагненнѐ до особистісного та 
професійного зростаннѐ. 

До основних засобів морального вихованнѐ особистості в професійній 
діѐльності А. С. Макаренка відносимо такі: дисципліна, колектив, працѐ, 
традиції, самоврѐдуваннѐ, воюнізаціѐ дитѐчої життюдіѐльності, фізична 
культура, спортивно-масові та оздоровчі заходи, статево-рольова підготовка, 
навчаннѐ, матеріальне стимуляваннѐ, покараннѐ тощо. 

Однак, не менш важливе значеннѐ в даному питанні відігравали засоби 
управліннѐ моральним вихованнѐм, серед ѐких була стабілізаціѐ взаюмодії 
керуячої та керованої систем в межах, обумовленими цілѐми, нормами та 
цінностѐми. «Така стабілізаціѐ досѐгаласѐ за рахунок: встановленнѐ 
добровільних начал і формуваннѐ статусу переможцѐ з метоя активізації 
діѐльності особистості, колективу, колонії у цілому; формуваннѐ 
організаційного ѐдра та організаційної культури длѐ забезпеченнѐ цілісності 
колективу; демократизаціѐ управліннѐ через створеннѐ гнучкої організаційної 
структури та діювої системи самоуправліннѐ зі збереженнѐм «центру»; 
встановленнѐ часових і просторових оріюнтирів у ѐкості меж розвитку 
особистості, колективу, закладу» *1, 125+. 

Відзначимо, що ідеї морального вихованнѐ неодноразово 
покладалисѐ в основу низки наукових досліджень та експериментів, 
виступали засадничими при написанні монографій, посібників тощо. 
Зокрема, за участя В. С. Хангунга, О. С. Богданової та інших педагогів була 
створена й експериментально перевірена «Азбука морального вихованнѐ» 
(1979 р.) – посібник длѐ вчителів початкових класів.  

Трудове вихованнѐ. Зауважимо, що сутність трудового вихованнѐ 
А. С. Макаренка (рис. 1), його ідеї організації трудового вихованнѐ та 
професійне становленнѐ особистості в праці розкрито в наукових роботах 
таких учених, ѐк: С. Я. Батишев, З. Г. Годкіна, У. Гудмен, В. Зільберман, 
В. М. Коротов, І. Ф. Кривонос, М. П. Ніжинський, Н. М. Носовець, 
В. А. Поварніцина, Т. В. Сіматова, А. В. Ткаченко, Г. П. Якубанець та ін.  

Зокрема, особливе значеннѐ трудового вихованнѐ особистості в 
педагогічній спадщині А.С. Макаренка відзначаю В. Зільберман *14+, підкрес-
ляячи моральну сторону суспільно корисної праці та позитивно трактуячи 
концепція трудової моралі педагога. В інтерпретації У. Гудмена *13+ працѐ в 
творчості А.С. Макаренка виступаю ѐк педагогічно-суспільна цінність.  

Н. М. Носовець [8, 147–148] здійснено історико-педагогічний аналіз 
поглѐдів А.С. Макаренка на розвиток і формуваннѐ особистості в процесі 
праці, на професійне становленнѐ учнів у процесі трудового вихованнѐ. 
Макаренкознавцем доведено, що в педагогічних закладах, керованих 
видатним педагогом, трудове вихованнѐ було спрѐмоване на:  

 психологічну підготовку особистості до праці (прагненнѐ й 
бажаннѐ сумлінно та відповідально працявати, усвідомленнѐ соціальної 
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значущості праці ѐк необхідного обов’ѐзку й духовної потреби лядини, 
бережливе ставленнѐ до результатів праці, творче ставленнѐ до праці);  

 практичну підготовку до праці (наѐвність загальноосвітніх і 
політехнічних знань про загальні основи виробничої діѐльності лядини, 
виробленнѐ умінь і навичок, необхідних длѐ трудової діѐльності, 
вихованнѐ основ трудової культури);  

 підготовку до свідомого вибору професії (соціально-психологічна 
спрѐмованість на той чи інший вид трудової діѐльності у відповідності з 
інтересами, потребами, мотивами та схильностѐми особистості). 

Ми поділѐюмо означену вище думку, однак вважаюмо, що основним 
призначеннѐм трудової діѐльності вихованців длѐ А.С. Макаренка була 
боротьба та запобіганнѐ дитѐчим лінощам, під ѐкими він розумів «відразу 
до трудового зусиллѐ» *5, 100+. При цьому, А. С. Макаренко наголошував 
на необхідності досѐгненнѐ ѐкості дитѐчої праці: «Якість праці повинна 
мати вирішальне значеннѐ: високої ѐкості праці необхідно вимагати 
завжди й вимагати серйозно» *5, 101+.  

У даному контексті доцільним ю висвітленнѐ критеріїв ефективності 
трудового вихованнѐ А. С. Макаренка, а саме *11, 172+: усвідомленнѐ 
особистісної, колективної та суспільної значимості виконуваної діѐльності, її 
мети; поюднаннѐ праці з освітоя; її зв’ѐзок з усіюя системоя вихованнѐ; 
узгодженнѐ різних видів оплачуваної і неоплачуваної праці, ѐке вклячаю 
обов’ѐзкову участь у самообслуговуванні та виробничій праці, зорганізуютьсѐ 
на ѐкомога більш сучасній технічній основі, що дозволѐю вихованцѐм 
проѐвити себе у вільному трудовому зусиллі та технічній творчості; 
політехнічний характер продуктивної праці на складному виробництві, що 
утворяю простір длѐ задоволеннѐ індивідуальних нахилів на основі 
гармонійного поюднаннѐ особистісних і суспільних інтересів; працѐ в 
колективі разом із дорослими робітниками, інженерами й техніками на 
основі трудової допомоги лядей, їх постійної трудової залежності, коли 
вихованці можуть збагнути принципи й методи організації підприюмства, 
пройти школу господаряваннѐ, беруть участь в управлінні виробництвом, у 
розподілі одержаного прибутку, у нарахуванні заробітної плати; творчий 
характер та естетика дитѐчої праці; ранній початок трудової діѐльності; 
розмаїтість і поступове ускладненнѐ видів трудової діѐльності; посильність, 
доступність праці, планомірність, тривалість, результативність. 

Однак, на наш поглѐд, до означених критеріїв ефективності 
трудового вихованнѐ А.С. Макаренка слід віднести принципові длѐ нього 
здатність оріюнтуваннѐ вихованців ѐк найважливіша, без ѐкої не може бути 
продуктивного господарѐ, та оперативна здатність, здатність правильного 
розпорѐдженнѐ часом і роботоя, необхідна длѐ виконаннѐ більш тривалих 
господарчих робіт, що виходѐть за межі одного короткострокового 
дорученнѐ [5, 93]. У своя чергу, запорукоя ефективного трудового 
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вихованнѐ длѐ А.С. Макаренка була моральна підготовка вихованців до 
праці та поступовість збудженнѐ у вихованців трудового інтересу [5, 101]. 

Зупинимосѐ на розкритті питаннѐ професійної підготовки в творчій 
діѐльності А. С. Макаренка. Поділѐюмо думку А. В. Ткаченка про те, що всѐ 
історіѐ макаренківських інтернатних виховних закладів – це унікальний 
досвід цілеспрѐмованої, детермінованої соціально-педагогічними цілѐми 
професіоналізації молоді. Розвиток особистості майбутнього професійного 
діѐча А.С. Макаренко розглѐдав не ізольовано від головних виховних цілей 
створеної ним педагогічної системи, а в контексті цих цілей, ѐк важливий і 
необхідний засіб їхньої реалізації та фактор стабілізації досѐгнутих 
результатів. «Наѐвність чіткої, зрозумілої всім вихованцѐм мети підготовки до 
повноцінного професійного життѐ, її конкретизаціѐ в окремих завданнѐх, 
наѐвність різноманітних професійних форм діѐльності, підпорѐдкованих 
загальній меті, взаюмоузгодженість цих форм, їхнѐ цілісність і юдність, 
структурованість та іюрархічність, відносна самостійність та загальне 
управліннѐ даять підстави розглѐдати практику професійного розвитку 
особистості у керованих А. С. Макаренком закладах ѐк педагогічне системне 
ѐвище» *12, 289+. 

Вважаюмо, що одніюя з провідних умов трудового вихованнѐ була 
освіта вихованців. Відмітимо, що дидактичні поглѐди А. С. Макаренка та його 
досвід організації навчального процесу досліджували М. Д. Виноградова, 
С. Ю. Гуров, А. М. Доценко, М. П. Ніжинський, М. М. Окса та ін.  

Так, М. М. Окса відзначаю, що А. С. Макаренко виступав за створеннѐ 
такої системи навчаннѐ, ѐка б дозволѐла дійти до кожного учнѐ, позбутисѐ 
нудьги на уроках, пробудити в дітѐх бажаннѐ до пізнаннѐ, залучити до 
творчої, самостійної роботи. А.С. Макаренко розглѐдав урок ѐк колективне 
вирішеннѐ завдань, що стоѐть перед учителем і учнѐми, висунув ідея 
необхідності побудови відносин між учнѐми та вчителем на основі нової 
педагогічної технології, розробленої на засадах взаюмної довіри й 
доброзичливості в поюднанні із вимогливістя *9, 15+. 

Зазначимо, що матеріальне забезпеченнѐ процесу трудового 
вихованнѐ, професіоналізації вихованців в умовах соціально-економічної 
кризи 20-х років ХХ століттѐ стало можливим завдѐки підприюмницькій 
діѐльності А.С. Макаренка. Так, очолявана ним Трудова колоніѐ 
ім. М. Горького була одніюя з перших, у ѐкій з’ѐвивсѐ трактор, паровий 
млин, свійські тварини, ѐкі привезені із зарубіжжѐ тощо *1; 2+. 

Фізичне вихованнѐ. Поглѐди А. С. Макаренка на фізичний розвиток 
підлітків ѐк складову всебічного розвитку особистості (рис. 1) досліджували 
Ю. С. Андрююв, М. О. Крук, А. В. Мацяк, А. Г. Носаль, стали предметом 
дисертаційного дослідженнѐ ще в 1947 році (автор – Н. В. Павлова).  
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Вивченнѐ спадщини А.С. Макаренка дозволѐю констатувати, що 
фізичне вихованнѐ в навчально-виховних закладах, де працявав педагог, 
полѐгало в розв’ѐзанні таких основних завдань:  

 гармонійний розвиток форм і функцій організму; 

 зміцненнѐ здоров’ѐ; 

 фізичне та моральне загартуваннѐ; 

 підвищеннѐ працездатності; 

 формуваннѐ життюво необхідних рухових навичок; 

 розвиток фізичних ѐкостей; 

 вихованнѐ моральних і вольових ѐкостей; 

 запобіганнѐ фізичній та моральній в’ѐлості дитѐчої душі; 

 формуваннѐ таких моральних ѐкостей, ѐк ініціативність, 
згуртованість.  

Слід зазначити, що формами фізичного вихованнѐ в професійній 
діѐльності А. С. Макаренка були: 

 занѐттѐ з фізичної культури (згідно навчальної програми з 
обов’ѐзковим нормативним обсѐгом); 

 позакласна та позашкільна робота з фізичного вихованнѐ 
(ранкова гімнастика на свіжому повітрі за будь-ѐкої погоди, ковзани, лижі, 
футбол, волейбол, баскетбол, теніс, рухливі та спортивні ігри типу 
«Горльот» тощо); 

 військова гра (стрункість, військова виправка, упевнена пружна 
хода з піднѐтоя головоя, вміннѐ вільного оріюнтуваннѐ в просторі і часі – 
результати воюнізації дитѐчої життюдіѐльності); 

 туризм (туристичні походи та екскурсії забезпечували 
організований відпочинок, загартовували фізично та морально, розвивали 
пізнавальні здібності, сприѐли формування моральних ѐкостей вихованців). 

Однак, зауважую М. З. Крук *3, 181–182+, «педагог був переконаний, 
що фізичне вихованнѐ підростаячого поколіннѐ може бути успішним і 
плідним лише у тому випадку, коли фізична культура у школі вміло 
узгоджуютьсѐ з позакласноя та позашкільноя спортивно-масовоя та 
оздоровчоя роботоя». 

Наголосимо на тому, що реалізації завдань фізичного вихованнѐ 
сприѐло постійне прагненнѐ самого А. С. Макаренка та його вихованців до 
розвитку та вдосконаленнѐ матеріальної бази длѐ фізичної культури й 
спортивно-масової і оздоровчої роботи. Так, на території навчально-
виховних закладів, де працявав А. С. Макаренко, було облаштовано 
футбольний, волейбольний, крокетний, горльотний майданчики тощо.  

Естетичне вихованнѐ. Проблему естетичного вихованнѐ в діѐльності 
А. С. Макаренка (рис. 1) досліджували М. О. Агатова, Н. М. Єрьоміна, 
В. І. Плетніченко, І. Г. Рибачук, М. Ю. Рисіна, А. А. Сбруюва, І. І. Ярита та ін. 
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Зокрема, А. А. Сбруюва та М. Ю. Рисіна визначаять такі цілі естетичного 
вихованнѐ в творчості А. С. Макаренка *11, 175+: 

 формуваннѐ почуттѐ прекрасного та естетичного смаку; 

 формуваннѐ високих лядських ідеалів; 

 забезпеченнѐ органічної юдності зовнішньої та внутрішньої краси 
лядини, юдність етики та естетики; 

 сприѐннѐ інтелектуальному зростання особистості; 

 удосконаленнѐ емоційно-вольової сфери особистості. 
Ми поділѐюмо думку науковців про те, що длѐ реалізації означених 

цілей у життѐ макаренківського колективу уводилисѐ спеціальні елементи 
естетизації *11, 175+: 

 символіка, пов’ѐзана з гроя у воюнізація (сигнали, рапорти, салят, 
прапор, форма одѐгу); 

 мистецтво (хор, оркестр, театр, кіно, клубна робота, читаннѐ 
художньої літератури, образотворче мистецтво); 

 естетика побуту (чистота, порѐдок, квіти); 

 естетика дисципліни, шлѐхетних вчинків; 

 естетика зовнішнього виглѐду (акуратність, краса одѐгу, мови, рухів, 
тіла); 

 естетика праці, трудового відпочинку; 

 естетика традиційних свѐт. 
У цілому, слід відмітити, що естетика колективу А.С. Макаренка 

виступаю одним із окремих, самостійних «розділів» («деталей») виховної 
роботи порѐд із такими «розділами» ѐк: «колектив та його організаціѐ»; 
«загальний рух колективу та його закони»; «загальний тон і стиль роботи»; 
«колектив педагогів та їх центр» тощо *7, 121+. «Я не уѐвлѐя собі колективу, у 
ѐкому дитині хотілосѐ б жити, ѐким вона пишаласѐ б, ѐ не уѐвлѐя собі такого 
колективу некрасивим із зовнішньої сторони. Не можна нехтувати 
естетичними сторонами життѐ. Естетика костяму, кімнати, сходів, верстата 
маю не менш важливе значеннѐ, ніж естетика поведінки» *6, 200]. 

Позитивні результати естетики колективу дозволили А. С. Макаренку 
увести понѐттѐ «естетичний імпульс», ѐкий іде від речей, від старших 
вихованців, від лядей більш досвідчених та організованих, і головне, від 
лядей, ѐкі в прѐмому розумінні виступаять взірцем длѐ менших *6, 163+. 

Статево-рольове вихованнѐ. Насамперед зауважимо, що питаннѐ 
статево-рольового вихованнѐ в професійній діѐльності А. С. Макаренка 
(рис. 1) ю найменш дослідженоя у вітчизнѐному та зарубіжному 
макаренкознавстві. Так, проблема вихованнѐ в сім’ї у теорії і практиці 
А. С. Макаренка вивчаласѐ В. Г. Бочаровоя, Н. П. Калініченко, Фам Хак 
Чионгом, І. В. Філіним та ін. У своя чергу, статеве вихованнѐ особистості у 
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професійній діѐльності А. С. Макаренка поки що не стало предметом 
спеціального дисертаційного дослідженнѐ. 

Сам А. С. Макаренко з приводу статевого вихованнѐ зазначав: 
«Питаннѐ про статеве вихованнѐ вважаютьсѐ одним із найважчих 
педагогічних питань. І справді, в жодному з питань не було стільки 
наплутано й стільки висловлено хибних думок. А між тим практично це 
питаннѐ абсолятно не ю таким складним, і в багатьох сім’ѐх вирішуютьсѐ 
дуже просто, без болісних вагань» [5, 102]. 

Аналіз творчої спадщини А. С. Макаренка дозволѐю виокремити 
основні засадничі ідеї статево-рольового вихованнѐ в його професійній 
діѐльності: 

 зміна психо-соціальної ролі жінки та чоловіка в суспільстві ѐк 
особистостей; 

 розширеннѐ індивідуального простору розвитку вихованців 
межами статі і статево-рольових відносин; 

 нівеляваннѐ статевих відмінностей у світоглѐді та поведінці 
вихованців; 

 статево-рольове вихованнѐ на засадах суспільної моральності; 

 статево-рольова підготовка вихованцѐ ѐк майбутнього сім’ѐнина. 
Одними з провідних чинників ефективності статево-рольового 

вихованнѐ, на переконаннѐ А. С. Макаренка, ю такі:  

 зв’ѐзок статево-рольового вихованнѐ з турботоя і роботоя 
(оптимальна завантаженість дитини турботоя і роботоя, що не залишаю їй 
часу ані длѐ психічного, ані длѐ фізичного прагненнѐ до пустого, лінивого 
бродѐжництва, ані длѐ нездорового фантазуваннѐ, випадкових зустрічей та 
вражень); 

 зв’ѐзок статево-рольового вихованнѐ зі спортом (правильна 
організаціѐ спортивних вправ, особливо ковзани, лижі, плаваннѐ, 
регулѐрна ранкова гімнастика); 

 своючасність статево-рольової підготовки (бесіди маять 
відбуватисѐ обов’ѐзково за потребоя; жодних бесід авансом, навчаннѐ 
дитини наперед, що може спровокувати зайву зацікавленість та дитѐчі 
фантазуваннѐ). 

При цьому, слід відмітити, що А. С. Макаренко не визначав 
особливостей статево-рольового вихованнѐ підростаячого поколіннѐ у 
школах та сім’ѐх – підхід до даного питаннѐ однаковий за будь-ѐких умов. 
Педагог справедливо вважав, що лядина не виховуютьсѐ частинами, вона 
формуютьсѐ цілісно у взаюмодії із впливом усіх соціальних інститутів, у тому 
числі особлива роль належить школі й сім’ї. 

Означене вище дозволѐю констатувати, що статево-рольове 
вихованнѐ у професійній діѐльності А. С. Макаренка позитивно сприѐю 
виховання особистості в цілому. Відмітимо, що практичний досвід статево-
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рольового вихованнѐ А. С. Макаренка ю підґрунтѐм длѐ сучасних гендерних 
досліджень, ѐкі розглѐдаять соціально-біологічну характеристику понѐть 
«чоловік» та «жінка», психо-соціальні й соціокультурні ролі чоловіка і 
жінки ѐк особистостей.  

Важливим ю те, що А. С. Макаренко приділѐв увагу осмислення 
впливу біологічної статі на проѐв психо-біологічних особливостей 
вихованців. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, усѐ професійна діѐльність А. С. Макаренка спрѐмовуваласѐ на 
моральне, трудове, фізичне, естетичне та статево-рольове вихованнѐ 
безпритульних і правопорушників. При цьому, засадничі ідеї означених 
напрѐмів виховної роботи працявали на процес реалізації мети вихованнѐ, 
сформульовану педагогом відповідно до конкретно-історичних, суспільно 
зумовлених та, разом із тим, індивідуальних потреб, що сприѐло 
формування щасливого, організованого дитинства.  

Проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів проблеми 
вихованнѐ особистості в професійній діѐльності А.С. Макаренка й засвідчую 
необхідність її подальшого розробленнѐ за такими перспективними 
напрѐмами, ѐк громадѐнське вихованнѐ особистості, розвиток її готовності 
до професійної мобільності вихованцѐ. 
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РЕЗЯМЕ 
Козлова Е. Основные направлениѐ воспитаниѐ личности в профессиональной 

деѐтельности А. С. Макаренко. 

Статьѐ посвѐщена раскрытия основных направлений воспитаниѐ, 
реализуемых в профессиональной деѐтельности А. С. Макаренко во времѐ социально-
экономического кризиса (20-е годы ХХ века). Определено, что сущность 
воспитательного процесса А. С. Макаренко определѐл в рамках сформулированной 
им цели воспитаниѐ. Отмечено, что основными направлениѐми воспитаниѐ 
личности в профессиональной деѐтельности А.С. Макаренко ѐвлѐятсѐ: моральное, 
трудовое, физическое, эстетическое и половое воспитание. Аргументировано, что 
воспитательнаѐ работа по обозначенным педагогом направлениѐм способствовала 
формирования счастливого, организованного детства. 

Ключевые слова: А. С. Макаренко, профессиональнаѐ деѐтельность, 
воспитание, нравственное воспитание, трудовое воспитание, физическое 
воспитание, эстетическое воспитание, поло-ролевое воспитание. 

SUMMARY 
Kozlova O. The main directions of upbringing of a personality in the professional 

activity of A. S. Makarenko.  
The article is devoted to the main directions of upbringing in the professional activity of 

A. S. Makarenko, which falls on the times of socio-economic crisis on the territory of Ukrainian 
state (the 20-ies of the XX century). The figure of A. Makarenko and his professional activity were 
of interest to the educators and historians of pedagogy of early 40-ies of the XX century. First of 
all we note that the directions of educational work of A. S. Makarenko were determined in 
accordance with the understanding of the purpose of education. 

It is found out that the essence of the educational process was determined by 
A. S. Makarenko in the framework of the formulated objectives of education. The main directions 
of upbringing of a personality in the professional activity of A. S. Makarenko are: moral 
education, labor education, physical education, aesthetic education and sexual education. 

The tasks of moral education are outlined. They are the following: the pupils’ mastery 
of the norms and rules of moral behavior, the formation of legal awareness, acceptance of 
social norms and rules. Labour education involved the development of knowledge and skills 
of work and efficient management, educational training, readiness to the conscious choice of 
profession. Physical education was aimed at the harmonious development of the body and 
health promoting, improving efficiency, leveling of the physical and moral «laxity» of the 
child’s soul. Aesthetic education shaped the sense of beauty, inner and outer beauty of a 
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person, developed the aesthetics of the team. Sex-role education brought about a change in 
the psycho-social roles of women and men in the society, personal development on the 
principles of public morality, sexual training of the pupil as a future family man. 

It is proved that educational work according to the directions outlined by the 
outstanding educator contributed to the formation of happy, organized childhood. 

The study does not cover all aspects of upbringing of a personality in the professional 
activity of A. S. Makarenko and highlights the need for further development in such 
promising areas as civic education of the individual, the development of his readiness for 
professional mobility. 

Key words: A. S. Makarenko, professional activity, education, moral education, labour 
education, physical education, aesthetic education, sex-role education. 
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ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВОЇ ОСВІТИ 
ГАЛИЧИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – 30-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТа) 

 

У статті висвітлено результати історико-педагогічних досліджень із 
проблеми особливостей розвитку художньо-промислової освіти в Галичині у кінці 
ХІХ – 30-ті рр. ХХ століттѐ. Подані тенденції: державне регуляваннѐ розвитку 
художньо-промислової освіти; зростаннѐ соціальної ініціативи та громадських 
організацій у справі розбудови художньо-промислової освіти; трансформаціѐ 
художньої народної ремісничої традиції в інституційовану фахову художньо-
промислову освіту; структуруваннѐ змістово-методичного забезпеченнѐ 
підготовки фахівців у галузі; налагодженнѐ зв’ѐзків художньо-промислової освіти й 
виробництва відповідно до соціально-економічних  вимог ю результатом історико-
генетичного аналізу й узагальненнѐ наукових джерел з проблеми дослідженнѐ. 

Ключові слова: тенденції, художньо-промислова освіта, фахова школа, 
державне регуляваннѐ, самоврѐдуваннѐ в освіті, фінансуваннѐ освіти, змістово-
методичне забезпеченнѐ, типи шкіл, шкільна мережа.  

 

Постановка проблеми. У перебігу трансформацій художньо-
промислової освіти Галичини виокремляюмо кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ 
століттѐ. Окреслені хронологічні межі відображаять епоху соціально-
економічного розвитку Галичини в територіальних межах Австрійської 
імперії та Речі Посполитої (Польщі – до 1939 року). Розвиток промисловості 
на теренах Галичини спонукав правлѐчі кола цих держав до відтвореннѐ і 
використаннѐ з бізнесовоя та мистецькими цілѐми традиційного 
народного мистецтва: вишивка, килимарство, ткацтво, ліжникарство, 
бондарство, різьбѐрство та ін. З метоя підготовки фахівців длѐ нових 
осередків промислово-художнього виробництва розвиваласѐ мережа 
художньо-промислових шкіл. Художньо-промислову освіту розглѐдаюмо ѐк 
інтегроване ѐвище, що ѐвлѐю собоя результат соціально-культурного 
досвіду лядей, засвоюннѐ світоглѐдних, естетико-культурних позицій *2+. 
Висвітленнѐ провідних тенденцій її розвитку ю важливим в історико-
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педагогічному контексті цього хронологічного відрізку часу. З оглѐду на 
значний внесок педагогічної, мистецької думки цього періоду в розбудову 
художньо-промислової освіти Галичини важливо виѐвити ідеї, що можуть 
бути використані в сучасному освітньому просторі України. 

Мета – висвітлити та схарактеризувати провідні тенденції, що мали 
місце в розвитку художньо-промислової освіти Галичини кінцѐ ХІХ –  
30-ті рр. ХХ століттѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Окремі спекти окресленої теми 
висвітлено в наукових розвідках різних років (О.Волинська *1+, О. Соломченко 
*4; 3+, М. Станкевич *5+, М. Фіголь *6+, Р. Шмагало *7+, В. Шухевич *8+).  

Виклад основного матеріалу. Вивченнѐ стану розвитку художньо-
промислової освіти Галичини на час приюднаннѐ її до Австрії (за 
результатами першого поділу Польщі) даю підстави стверджувати, що 
загалом фаховій підготовці молоді не приділѐласѐ належна увага, тому 
ремісники та майстри були нечисельним прошарком. Розширення мережі 
закладів фахової підготовки молоді сприѐла соціально-економічна ситуаціѐ 
Австрійської держави, що й зумовило розвиток системи художньо-
промислової підготовки. Варто зауважити, що в Галичині в ці роки було 
поширеним учнівство в ремісничих майстернѐх. 

За результатами історико-педагогічних пошуків виокремляюмо 
державне регуляваннѐ розвитку художньо-промислової освіти в Галичині 
цього періоду ѐк провідну тенденція. Держава ставила за мету – 
підготувати з середовища мешканців края робітників длѐ художніх 
майстерень, фабрик та інших підприюмств. Варто відмітити, що опікоя 
держави було поюднаннѐ надбань майстрів художніх промислів, що були 
традиційними на цих теренах, з усталеними (науковими) художніми 
техніками й технологіѐми.   

Як зазначаю Р. Шмагало, у 70 – 80-х рр. ХІХ століттѐ були відкриті 
фахові школи в м. Коломиї: державна школа деревного промислу, крайова 
школа гончарства, а також крайова школа ткацтва в Косові *7+. Ці школи 
функціонували до Першої світової війни. Фахові школи створявалисѐ ѐк у 
містечках, так і у великих культурних центрах, зокрема у Львові 
Міністерство освіти (1876–1877) на базі Школи рисунків і моделяваннѐ 
започаткувало роботу промислової школи. У її структурі функціонувала 
школа художнього промислу, що складаласѐ з дванадцѐти відділів, а також 
рисунку і моделяваннѐ. Міністерство освіти (1894) на організаційно-
нормативному рівні утвердило створеннѐ професійної школи деревного 
промислу в Коломиї. На відміну від ремісничих шкіл у цей заклад входили 
відділи, що мали стосунок ѐк до художньої освіти, так і до промислового 
розвитку: сніцарства орнаментального й меблевого, рисунку, токарства і 
теслѐрства. Навчаннѐ в школі тривало 3–4 роки.  
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Самоврѐдуваннѐ Галичини у справах народних і середніх шкіл 
зумовило сприѐтливе середовище длѐ розвитку художньо-промислової 
освіти. Заможні впливові ляди впливали і на громадськість края у справі 
поширеннѐ ідей ѐк економічного, так і освітнього розвоя. Оскільки деѐкі з 
меценатів самі вболівали за економічний і культурний стан на Галичині й 
намагалисѐ вкладати власні фінанси в підготовку робітників, то державний 
бяджет, що витрачавсѐ на освіту, значно доповнявавсѐ добродійними 
внесками галичан.  

Покращення художньо-промислової освіти в другій половині 
ХІХ століттѐ сприѐв крайовий закон (1867), що унормував особливості 
навчаннѐ польськоя та українськоя мовами. У світлі цього закону 
покращено державне фінансуваннѐ й участь громадѐн та окремих спільнот 
у матеріальній підтримці закладів освіти. Вищезазначена тенденціѐ 
зумовила заснуваннѐ багатьох промислових шкіл (художньо-промислових) 
в останній чверті ХІХ століттѐ. 

Суспільний запит на фахівців із художньо-промисловоя підготовкоя 
спонукав урѐдовців до реформуваннѐ деѐких народних шкіл у школи 
промислової освіти [7]. Цей процес відбувавсѐ в Східній Галичині (Залиці, 
сьогодні м. Заліщики) та в Південно-східній Галичині (Товсте). Школи цих 
місцевостей зосереджувалисѐ на килимарстві.  

Навчаннѐ в Станіславівській столѐрській школі здійснявалосѐ 
відповідно до завдань: підготовка столѐрів, токарів, відповідно до 
шлѐхетних художніх смаків і втіленнѐ їх у художніх виробах із дерева; 
засвоюннѐ учнѐми різних художніх стилів та орнаментів задлѐ 
використаннѐ їх у промисловому виробництві виробів із дерева. Тому 
навчальний план складали п’ѐтнадцѐть предметів із тижневим 
навантаженнѐм 53–55 годин. 

За результатами досліджень виокремляюмо таку тенденція: зростаннѐ 
соціальної ініціативи та громадських організацій у справі розбудови 
художньо-промислової освіти на землѐх Галичини. На підтвердженнѐ ціюї 
тенденції пропонуюмо діѐльність шкіл у Станіславові, Коломиї та інших 
місцевостѐх. У 1891 році педагогічне товариство в Станіславі зініціявало 
відкриттѐ й діѐльність столѐрсько-токарської школи, що за рішеннѐм урѐду 
отримала назву «Крайова школа столѐрська в Станіславі». Цѐ школа 
функціонувала за фінансуваннѐ міської громади. У 1893 році з ініціативи 
крайової спільноти, а саме Товариства «Гуцульська спілка» започатковано 
роботу в Коломиї школи, що отримала назву «Наукова робітнѐ виробів 
деревлѐних». Цѐ школа готувала столѐрів, фахівців різьби по дереву, токарів. 
Громадські спільноти Галичини опікувались ѐк художньо-промисловоя 
освітоя, так і підготовкоя національно свідомої української молоді. Загалом, 
художньо-промислова освіта відігравала значну роль у царині зростаннѐ 
освіченої національно свідомої молоді. Товариство «Шкільна поміч» (1893) 
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створене, Громадоя Станіславівських Русинів, опікувалосѐ долученнѐм 
галицької молоді до фахової освіти, зокрема художньо-промислової. 
Товариство «Руська бурса реміснича і промислова» (1899), засноване у 
Львові, ставило за мету фахової ремісничої промислової освіти задлѐ 
розвитку художніх промислів. З метоя пропаганди фахової художньо-
промислової освіти у Львові функціонував промисловий музей, кошти на його 
діѐльність жертвували ремісничі об’юднаннѐ Галичини.  

Суспільні потреби у фаховій підготовці робітників длѐ художньо-
промислових підприюмств (фабрик) активізували розвиток українського 
шкільництва загалом. Так, Українське Педагогічне Товариство (до 1912 – 
Руське Педагогічне Товариство) організувало у Львові учительську 
семінарія (длѐ дівчат), а пізніше запрацявав клас практичної підготовки.  

Набули розвитку українські приватні народні школи, а також гімназії 
(Копиченці, Яворів, Роготин, Городенка, Коломиѐ, Перемешль, Кнѐгинен, 
Пістень, Збараж). Краювий Шкільний Сояз, що представлѐв «Просвіту», 
«Учительську громаду», Наукове Товариство ім. Т. Шевченка, доклав значних 
зусиль до організації шкільництва в краї. Насамперед, дбали про суспільну 
освіту. Освіта молоді розглѐдаласѐ ѐк засіб її соціального й економічного 
вивищеннѐ і, тому Краювий Шкільний Сояз опікувавсѐ курсами неграмотних, 
народними і середніми школами й університетськими закладами. Першим 
головоя цього Соязу було обрано М. Грушевського.  

Трансформація художньої народної ремісничої традиції в 
інституційовану фахову художньо-промислову освіту розглѐдаюмо ѐк 
наступну тенденція. Передумовоя такого поступу художньо-промислової 
освіти був достатньо потужний розвиток фабричного виробництва. Його 
вироби витіснѐли продукти ремісничого виробництва, однак 
технологізоване нове виробництво розвивалось на художніх традиціѐх 
народного мистецтва, ремісництва. Прикладом цьому слугую ткацтво, що ю 
найдавнішим складником української народної прикладної культури. 
Сутність трансформації полѐгаю в поюднанні в намаганнѐх поюднати 
традиційну народну естетику з індустріально-технічноя. В умовах 
економічного зростаннѐ актуалізовано запити суспільства на художня та 
естетичну цінність промислових виробів, тому художньо-промислова 
освіта мала розв’ѐзати завданнѐ поюднаннѐ естетичного мистецького 
начала з продуктивноя виробничоя працея.  

На землѐх Галичини в кінці ХІХ століттѐ організовувалисѐ ткацькі 
майстерні та школи. Розвитку набули дрібні фабрики килимарства, а 
підготовкоя майстрів опікувалисѐ, насамперед, ткацькі товариства. Таке 
товариство було створене в Косові (1882), Коломиї (1888), започаткувало 
роботу Гуцульське об’юднаннѐ промислів.  

Варто зауважити, що поштовхом до розвитку художньо-промислової 
освіти в Галичині слугували потреби щодо створеннѐ курсів майстерності 
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ремісників (традиційних промислів), кваліфікаціѐ ѐких би відповідала 
потребам фабричного виробництва. Здебільшого це був ремісничий 
вишкіл. На початку свого існуваннѐ такі школи працявали за юдиними 
навчальними планами, що будувалисѐ з урахуваннѐм існуячих 
(загальновизнаних) мистецьких практик [7, 12]. Наприклад, художньо-
промислова школа у Львові, що започаткувала своя роботу 1887 року ѐк 
загальнопромислова школа рисунків і моделяваннѐ при Львівському музеї 
художніх промислів, будувала своя роботу, насамперед, з урахуваннѐм 
народного і класичного декоративно-ужиткового мистецтва й розвитку 
традиційних практик. Кращі випускники ціюї школи мали змогу навчатисѐ в 
навчальних закладах багатьох столиць ювропейських країн, а також в 
Академії мистецтв Європи. Отже, на тлі народного традиційного мистецтва 
виростали паростки фахової художньо-промислової освіти.  

На мапі художньо-промислових закладів Галичини чільне місце займаю 
Косівське училище, засноване ще у 1825 році. У 1902 році воно було 
перейменоване в Косівське центральне училище. Значного розквіту воно 
досѐгло у кінці ХІХ – на початку ХХ століттѐ. Цьому сприѐло законодавче 
унормуваннѐ фахової художньо-промислової освіти в Австрійській імперії. 
Училище в Косові функціонувало при художньо-промисловому музеї. 
Розширеннѐ фінансуваннѐ, підготовка викладацьких кадрів до реалізації 
художніх знань у виробництві, сприѐли становлення системи художньо-
промислової освіти на Галичині. Значна увага приділѐласѐ вдосконалення 
навчальних програм, а саме: впровадженнѐ практичної складової – занѐть у 
майстернѐх, налагодженнѐ тісних зв’ѐзків із виробничими майстернѐми, 
уведеннѐ у зміст освіти традиційних художніх практик.  

У ці роки, з розвитком фабричного художньо-промислового 
виробництва, зростаю попит на художньо-промислові навчальні заклади 
(художні, ткацькі, столѐрні тощо). Розвиток освіти приватного характеру, а 
також тих шкіл, що функціонували на державному фінансуванні зумовили 
зростаннѐ мережі закладів фахової підготовки майстрів. На базі цих 
закладів освіти розвивавсѐ фахово-ремісничий, а пізніше – художньо-
промисловий напрѐм, що став базовим длѐ художньо-промислової освіти 
загалом. Оскільки, такі школи часто існували автономно, у процесі 
підготовки майстрів із певної галузі використовувалисѐ нестандартні 
підходи, що вносило нові прийоми, способи застосуваннѐ технік.  

Приватним школам була притаманна варіативність способів 
викладаннѐ, запозиченнѐ методик із ювропейських мистецьких шкіл, що й 
визначало їх прогресивність. Так, викладаннѐ рисунку у художньо-
промислових школах мало здебільшого прикладний характер, що було 
зумовлено завданнѐм підготовки майстрів. Розвиток художньо-
промислової освіти характеризую наближеннѐ змісту навчаннѐ, різних 
форм і методів викладаннѐ (наприклад, рисунку), відповідно до 
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промислових потреб. Тому, на межі століть (ХІХ – ХХ ст.) мета художньо-
промислової освіти зводилась до зміцненнѐ зв’ѐзку викладаннѐ дисциплін 
із художньо-промисловим виробництвом.  

Становленнѐ й розвиток художньо-промислової освіти на Галичині 
позитивно сприймалисѐ суспільством і державоя. З боку держави, 
увиразняютьсѐ нормативно-правове забезпеченнѐ створеннѐ й 
функціонуваннѐ системи художньо-промислових шкіл, їх взаюмодії з 
художніми музеѐми. А з боку соціальної спільноти, налагоджувались різні 
фундації, що фінансували народні школи, гімназії і фахові заклади. Художньо-
промислова освіта розвиваласѐ відповідно до потреб промисловості й тому в 
кінці ХІХ – на початку ХХ століттѐ школи цих профілів мали високий рейтинг ѐк 
серед населеннѐ края, так і за його межами. 

Мистецтво було тіюя силоя, ѐке впливало на розвиток виробництва 
виробів ужитку, що поюднували ѐк практичну, так і художня складові. 
Художньо-промислова освіта виступала засобом просвітництва на теренах 
Галичини. Її зміст відтворявав духовну і предмету культуру, що була 
традиційноя длѐ галицького края й формував в учнів здатності переводити 
народну мистецьку традиція в професійну площину. Вивченнѐ ремесел й 
декоративно-ужиткового мистецтва сприѐло усвідомлення сутності народної 
культури й формування системи художньо-промислової освіти.  

Становлення нових форм, методів, змісту освіти сприѐла взаюмодіѐ з 
мистецькими музеѐми, ремісничими і громадськими товариствами. Варто 
зауважити, що головним критеріюм ѐкості художньо-промислової освіти 
була виставкова діѐльність учнів. Такі виставки проводилисѐ щорічно в 
закладах освіти та в локаціѐх загальнодержавного значеннѐ (Львів, Відень), 
міжнародних (Прага та ін.).  

У 20-х рр. ХХ століттѐ намітиласѐ тенденціѐ структуруваннѐ змістово-
методичного забезпеченнѐ підготовки фахівців у галузі художньо-
промислової освіти. Так, Клавдіуш Філасевич (директор Львівської 
художньо-промислової школи) ініціявав зміни в комплектуванні 
навчальних дисциплін, що призвело до переглѐду навчальних програм і 
вдосконаленнѐ змісту, форм. Методів викладаннѐ. У цьому руслі працявав 
і директор Коломийської гончарної школи Валеріан Крицінський. У його 
монографії «Нові методи викладаннѐ рисунку у школах різних типів» 
розвинуто ідея необхідності цілісної ступеневої підготовки фахівців. У 
цьому контексті автор розглѐнув проблему диференціації змісту, форм і 
методів викладаннѐ фахових і базових предметів у художньо-промислових 
школах різних типів. Педагог висловлявав слушну думку щодо 
диференціації підготовки фахівців із художньо-промислової освіти, а саме: 
реальних шкіл, гімназій, фахових шкіл, спеціальних удосконаляячи курсів 
підготовки длѐ вчителів *9, 112+. З іншого боку, В. Крицінський розвивав 
педагогічний напрѐм щодо забезпеченнѐ досконалого викладаннѐ різних 
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способів творчих і фахових завдань упродовж навчаннѐ на всіх ступенѐх 
художньо-промислової підготовки. Як лядина із широким світоглѐдом, він 
обстоявав удосконаленнѐ змісту викладаннѐ методик, а саме: розширеннѐ 
змістових ліній історії  ремесла або фаху.  

Історико-педагогічний пошук даю змогу стверджувати, що художньо-
промислова освіта на організаційно-методичному рівні цілком залежала від 
економічної ситуації та естетичних еталонів, що співвідносились із історичноя 
добоя. Залежність збуту виробів від фінансових статків соціальних спільнот й 
мистецьких уподобань місцевих еліт гальмувала розвиток художньої 
складової освіти. Тому, виробники віддавали перевагу частіше ужитковим 
виробам, що користувалисѐ попитом у загалу. Такі вироби, зазвичай, 
характеризувались типовим дизайном і не становили художня вартість.  

Налагодженнѐ зв’ѐзків художньо-промислової освіти й виробництва 
відповідало соціально-економічним вимогам і становило тенденція її  
поступу. Зв’ѐзок художньо-промислової освіти з життѐм і реальним станом 
промисловості уможливив реалізувати практичний підхід до навчаннѐ. Це 
сприѐло випускникам художньо-промислових шкіл різних типів, 
створявати власні ѐк художні, так і навчальні майстерні; продуктивно 
застосовувати професійні знаннѐ у практиці. 

У 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. длѐ ювропейського освітнього 
простору характерноя була інтеграціѐ художньо-промислової та технічної 
освіти. Тенденціюя розвитку художньо-промислової освіти Галичини в ці 
роки був пошук шлѐхів її реформуваннѐ в західноювропейському контексті. 
Тому, наприкінці 20-х рр. ХХ ст. мала місце реорганізаціѐ фахової освіти 
Галичини. Відповідно до ювропейських практик Львівську художньо-
промислову школу переведено у виділ технічної (двоступеневої), з поділом 
на гімназійні та ліцейні класи *7, 32+. До цього типу школи, що фінансувавсѐ 
з одного бяджету відійшла і Львівська школа декоративного мистецтва й 
художнього промислу. Термін навчаннѐ збільшено до п’ѐти років – 
загальна школа (двохрічна) і спеціальна школа (трьохрічна). У загальній 
школі вивчаласѐ композиціѐ, орнамент і студії натур. Поділ на спеціалізації 
відбувавсѐ на третьому році навчаннѐ.  

1932 року започатковано відділи – ужиткової графіки й оздобленнѐ 
приміщень. Ці відділи відповідали потребам часу. Цікавим ю той факт, що 
на четвертому та п’ѐтому роках навчаннѐ, у групах малѐрства, скульптури, 
текстиля зі спеціалізації «декораційної композиції» учні мали змогу 
виконувати індивідуальні проекти (у різних техніках). Такий підхід сприѐв 
розвитку творчої особистості майбутніх фахівців, творчого самовиѐвленнѐ в 
інтеграції мистецтва та промислу.  

У руслі реформуваннѐ художньо-промислової освіти на засадах її 
інтеграції з технічноя підготовкоя у 1938 році започатковано діѐльність 
Державного інституту пластичних мистецтв (м. Львів) з п’ѐтирічним 
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терміном навчаннѐ, що поділѐвсѐ на два періоди. Загальний відділ фахової 
підготовки функціонував за дворічним терміном навчаннѐ в Державній 
школі пластичних мистецтв. Спеціальна підготовка становила три роки.  

У відділі загальної підготовки учні отримували загальні мистецькі 
знаннѐ та технічні, а також управлѐлисѐ в майстернѐх. Другий рівень 
(спеціальний відділ) забезпечував підготовку фахівців із декоративного 
малѐрства, скульптури, кераміки, текстиля, графіки, реклами, лакерничої 
справи. Інтеграціѐ мистецтв і техніко-технологічних знань сприѐли 
підготовці фахівців до самостійної творчої діѐльності, поюднання 
художньої та промислової сфер.  

З оглѐду на актуальність художньо-промислової освіти в наші дні, 
зауважимо, що чільне місце в навальних планах і програмах підготовки 
фахівців відводилосѐ вивчення народного мистецтва, рисунку, 
пленерному живопису.  

Перша світова війна (1914–1918) і злам імперії визначили зміну 
художніх домінант і спроб поюднати загальну, художньо-промислову й 
технічну освіту. Спрощеннѐ художніх еталонів – від високого мистецтва до 
ужиткових потреб привело до домінанти підпорѐдкуваннѐ художньої 
творчості потребам промислового виробництва. Неефективними були 
спроби поюднати академічні мистецькі традиції з тими, що отримали роз-
виток у школах дизайну та народному мистецтві. У середині 20-х – на по-
чатку 30-х рр. ХХ ст. естетику модерну змінила естетика авангарду. Акаде-
мічна традиціѐ художньо-промислової освіти продовжувала існувати в не-
великих містечках, що були віддалені від культурно-промислових центрів.  

У художньо-промисловому середовищі отримали розвиток елементи 
ліберального навчаннѐ, що ґрунтувалисѐ на визнанні індивідуальних 
художніх практик і особистого внеску майстра в розвиток художніх форм. 
Це дало поштовх до розвитку варіативності художньо-промислової освіти 
Галичини в ці роки: регіональність, організаційні ідейні та стилістичні особ-
ливості характеризуять тенденція розвитку художньо-промислової освіти.  

Оскільки, художньо-промислова освіта Галичини розвиваласѐ на 
полотні західноювропейської культури, то вона носила ѐк етнічно-
регіональні особливості, так і ті, що були визначальними длѐ ювропейської 
освіти. Тому, у розвитку художньо-промислової освіти простежуятьсѐ 
злети й суперечності. 

Перші – характеризуять розвиток художньо-промислових шкіл 
різних типів і моделей підготовки, популѐризаціѐ народної естетики й 
розвиток на її основі нових художніх практик, збільшеннѐ чисельності 
фахівців художньо-промислової галузі. 

До суперечностей відносимо ідейні розбіжності ортодоксальних 
представників ювропейських шкіл щодо художніх практик, заснованих на 
народних естетичних еталонах; певну канонізація периферійного 
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народного мистецтва ѐк виѐв культурної ідентичності; пошуки юдиного 
культурного центру в розмаїтті ювропейського простору. 

Виокремлені тенденції, а саме: державне регуляваннѐ розвитку 
художньо-промислової освіти; зростаннѐ соціальної ініціативи та 
громадських організацій у справі розбудови художньо-промислової освіти; 
трансформаціѐ художньої народної ремісничої традиції в іституційовану 
фахову художньо-промислову освіту; структуруваннѐ змістово-
методичного забезпеченнѐ підготовки фахівців у галузі; налагодженнѐ 
зв’ѐзків художньо-промислової освіти й виробництва відповідно до 
соціально-економічних вимог можуть бути доповнені й розширені у 
процесі подальших досліджень. Не висвітленими залишаятьсѐ питаннѐ, 
що пов’ѐзані з підготовкоя педагогічних кадрів до роботи в художньо-
промислових школах різних рівнів.   
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РЕЗЯМЕ 
Сынышын Л. Основные тенденции развитиѐ художественно-промышленного 

образованиѐ Галиции (конец ХІХ – 30-е гг. ХХ столетиѐ). 
В статье отражены результаты историко-педагогических исследований по 

проблеме особенностей развитиѐ художественно-промышленного образованиѐ в 
Галиции в конце XIX – 30-е гг. ХХ века. Представленные тенденции: государственное 
регулирование развитиѐ художественно-промышленного образованиѐ; рост 
социальной инициативы и общественных организаций в деле развитиѐ 
художественно-промышленного образованиѐ; трансформациѐ художественной 
народной ремесленной традиции в институциированнуя систему 
профессионального художественно-промышленного образованиѐ; структури-
рование содержательно-методического обеспечениѐ подготовки специалистов в 
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области; налаживание свѐзей художественно-промышленного образованиѐ и 
производства в соответствии с социально-экономическими требованиѐми, – 
ѐвлѐятсѐ результатом историко-генетического анализа и обобщениѐ. 

Ключевые слова: тенденции, художественно-промышленное образование, 
профессиональнаѐ школа, государственное регулирование, самоуправление в 
образовании, финансирование образованиѐ, содержательно-методическое 
обеспечение, типы школ, школьнаѐ сеть. 

SUMMARY 
Synyshyn L. The leading trends of art and industrial education in Galicia (late XIX-th 

and the 30-ies of the XX-th century). 
In the article the results of historical and educational research on the problem of the 

development features of artistic and industrial education in Galicia in the late XIX-th and the 
30-ies of the XX-th century are highlighted. The following trends are submitted: the 
government regulation of art and industrial education; the growth of social initiatives and 
civil society in the development of art and industrial education; transformation of artistic folk 
craft traditions to institutionalized professional art and industrial education; structuring of 
content and methodological support of training in the sphere; networking art and industrial 
education and production according to socio-economic requirements are the result of 
historical and genetic analysis and synthesis. 

The specifics of state regulation of art and industrial education in Galicia, which 
consisted in adapting the regulatory framework to the needs of economic, social and cultural 
development (traditional crafts) is determined. Increased government funding and 
fundraising stakeholders (patrons) contributed to the development of professional art and 
industrial education. Implementation of the laws on self-government of Galicia contributed 
to the growth of social initiatives of civil society in the development of art and industrial 
education, which influenced the formation of art and industrial centers.  

The growth of interest of art schools as in Galicia as in Austria, Poland, to the traditions of 
art and craftwork was found out. In the terms of economic growth governing interest to create 
the public school system of art and industrial education, which led to the transformation of 
artistic folk craft traditions, institutionalized professional art and industrial training increased. 

The launch of the professional schools of art and industrial direction was caused 
primarily by clarification of the content, forms and methods of training workers. Training 
teachers to work in professional and craft schools of different levels began. Lviv became the 
center for art and industrial education not only in Galicia but also in Western Europe. 

Establishing contacts of art and industrial education with production according to 
social and economic needs that are identified at local and national levels, contributed to the 
development of artistic and industrial education in chronological appointed within the late 
XIX-th  century and  the 30-ies of  the XX-th  century.  

Key words: trends, art and industrial education, professional schools, government 
regulation, self-government in education, education funding, content and methodological 
support, types of schools, school network. 
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РОЗДІЛ ІІ. ОСВІТА І ЗДОРОВ’Я  
 

УДК 371.2:37.018.5:615 
А. Бюсюдіна 

Сумський державний педагогічний  
університет імені А. С. Макаренка 

 

ЮВРОПЕЙСЬКІ ШЛаХИ РОЗВИТКУ ІДЕЙ ЗДОРОВ’аЗБЕРЕЖЕННа  
 

У статті охарактеризовано шлѐхи розвитку ідей здоров’ѐзбереженнѐ в 
школах сприѐннѐ здоров’я у країнах Східної Європи. Визначено пріоритетні напрѐми 
здоров’ѐспрѐмованої діѐльності шкіл сприѐннѐ здоров’я у країнах Східної Європи: длѐ 
Польщі та Росії – оздоровчо-фізкультурний, длѐ Чехії та Угорщини – профілактичний, 
длѐ України – превентивно-освітній. Зазначено, що ідеѐ проекту Європейської мережі 
шкіл сприѐннѐ здоров’я ю подальшим розвитком стратегії ВООЗ, сформованої в 
Оттавській Хартії, програмах «Здоров’ѐ длѐ всіх», «Здоров’ѐ – 2020», «Європа – 2020».  

Ключові слова: здоров’ѐ, пріоритетні напрѐми,профілактичний напрѐм, 
оздорочо-фізкультурний напрѐм, превентивно-освітній напрѐм,школи сприѐннѐ 
здоров’я, Європейська мережа шкіл сприѐннѐ здоров’я. 

 

Постановка проблеми. Україна, ѐк і інші країни Європи, бере участь у 
подоланні проблеми погіршеннѐ здоров’ѐ дітей і молоді, в пошуці 
ефективних механізмів упровадженнѐ здоров’ѐзбережувальних 
технологій. Тому, на сьогоднішній день школи таких Східних країн, ѐк 
Польщі, Чехії, Угорщини, України та Росії беруть участь у діѐльності проекту 
Всесвітньої організації охорони здоров’ѐ «Європейська мережа шкіл 
сприѐннѐ здоров’я» (ЄМШСЗ), згідно з ѐким усі школи повинні стати 
Школами сприѐннѐ здоров’я (ШСЗ), а згодом і Школами здоров’ѐ. Але у 
зв’ѐзку з різним соціально-економічним становищем країн, розвиток цих 
шкіл маю різні пріоритетні напрѐми, тому задлѐ покращеннѐ їх діѐльності 
необхідно вивчати досвід ювропейських країн.  

Аналіз актуальних досліджень. Окремим аспектам 
здоров’ѐзбережувальної діѐльності шкіл сприѐннѐ здоров’я присвѐчено 
праці вітчизнѐних і зарубіжних науковців: формуваннѐ культури здоров’ѐ та 
ціннісного ставленнѐ до здоров’ѐ на методологічному, теоретичному та 
практичному рівнѐх: Т. Андрященко, В. Горащук, С. Кириленко, 
М. Лук’ѐнченко, А. Маджуга, О. Шиѐн та ін.; соціально-педагогічні чинники, 
що впливаять на стан здоров’ѐ учнів: М. Безруких, Б. Брозовська, 
Т. Бойченко, Б. Дженсен, О. Єжова, В. Касаткін, В. Кучма, В. Мовчаняк, 
Ю. Науменко, М. Соколовська, В. Сонькін, К. ФельвінчіВ. Шаповалова та ін. 
Значний внесок у дослідженнѐ діѐльності ЄМШСЗ здійснили зарубіжні 
дослідники – М. Баргер, В. Барнеков, Г. Бейз, Т. Вільѐмс, Б. Войнаровська, 
М. Гавлінова, Дж. Карскі, А. Кравацкі, Д. Рівет, П. Пауляс, В. Сімовська, 
Г. Стумарова, І. Юнг, З. Яворскіта та ін. 
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Метоя статті ю визначеннѐ пріоритетних напрѐмів 
здоров’ѐзбережувальної діѐльності шкіл сприѐннѐ здоров’я у країнах 
Східної Європи: Польщі, Чехії, Угорщини, України та Росії. 

Виклад основного матеріалу. Основоя розвитку нормативно-
правової бази здоров’ѐспрѐмованої діѐльності в усіх ювропейських країнах 
стала Оттавська хартіѐ. Такі країни Східної Європи, ѐк Польща, Чехіѐ та 
Угорщина, активно залучилисѐ до становленнѐ й розвитку ШСЗ ще з 80-х 
рр. ХХ ст., що призвело до створеннѐ налагодженої системи діѐльності в 
цих країнах. Польща була одніюя з перших країн, у ѐкій ініціявалисѐ 
здоров’ѐспрѐмовані заходи під час уроків і в позаурочний час, почали 
створяватисѐ школи сприѐннѐ здоров’я. Пізніше, з 1995 р., до проекту 
ЄМШСЗ залучились Україна і Росіѐ. Ідеѐ цього проекту ю подальшим 
розвитком стратегії ВООЗ, сформованої в Оттавській Хартії, програмах 
«Здоров’ѐ длѐ всіх», «Здоров’ѐ – 2020», «Європа – 2020» [2, 4]. 

Досліджуячи процес становленнѐ нормативно-правового 
забезпеченнѐ мереж ШСЗ у країнах Східної Європи та аналіз наукових 
досліджень проекту «Здоров’ѐ та поведінкові оріюнтації учнівської молоді» 
дозволив визначити пріоритетні напрѐми їх діѐльності: длѐ Польщі та Росії 
– оздоровчо-фізкультурний, длѐ Чехії та Угорщини – профілактичний, длѐ 
України – превентивно-освітній (табл. 1) [1, 9].  

Таблицѐ 1 
Пріоритетні напрѐми здоров’ѐспрѐмованої діѐльності ШСЗ у 

країнах Східної Ювропи 
Країна Пріоритетні 

напрѐми 
Нормативно-правове забезпеченнѐ та види діѐльності 

Поль-
ща 

1. Оздоровчо-
фізкультурний 

«Про загальне страхуваннѐ здоров’ѐ у Національному 
Фонді Здоров’ѐ», «Національна програма охорони 
здоров’ѐ», «Національна програма профілактики 
надмірної ваги, ожиріннѐ та неінфекційних захворявань за 
допомогоя здорової діюти харчуваннѐ та активної фізичної 
діѐльності на 2007–2015 роки» 

2. Профілактичний  Вітамінізаціѐ, споживаннѐ фруктів та овочів, збільшеннѐ 
рухової активності 

3. Превентивно-
освітній 

Курс «Еdukacjaprozdrowotna» на засадах 
міждисциплінарності 

Чехіѐ 1. Профілактичний  
 

«Національна стратегіѐ використаннѐ велосипедів», 
програма «Гулѐй зі своїми школѐрами!», програма 
«Збалансованість». Вітамінізаціѐ, споживаннѐ великої 
кількості фруктів та овочів 

2. Оздоровчо-
фізкультурний 
 

«Національна програма охорони здоров’ѐ», закон «Про 
охорону здоров’ѐ населеннѐ», Довгострокова програма 
поліпшеннѐ стану здоров’ѐ населеннѐ Чеської Республіки 
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Продовженнѐ Таблиці 1 
 3. Превентивно-

освітній 
Рамкова освітнѐ програма базової освіти 
Інтегрований курс «Vychovakezdravi» 

Угор-
щина 

1.Профілактичний Вітамінізаціѐ, споживаннѐ великої кількості фруктів та 
овочів, збільшеннѐ рухової активності 

2. Оздоровчо-
фізкультурний 

«Національна програма охорони здоров’ѐ на десѐтиліттѐ», 
Національна програма боротьби із раком, Національна 
програма охорони немовлѐт і дітей, Національна програма 
профілактики та лікуваннѐ серцево-судинних захворявань 

3. Превентивно-
освітній 

Курс «Egészségnevelés» на засадах міждисциплінарності 

Росіѐ 1. Оздоровчо-
фізкультурний  

«Концепціѐ розвитку охорони здоров’ѐ до 2020 р.», 
національний проект «Здоров’ѐ», «Основи державної 
політики РФ у галузі здорового харчуваннѐ на період до 2020 
року» 

2. Превентивно-
освітній 

«Стратегічний план Російської мережі шкіл сприѐннѐ 
зміцнення здоров’ѐ на 2013–2016 рр.» 
Інтегрований курс «ОБЖ» 

3.Профілактичний Збільшеннѐ рухової активності  
Украї-

на 
1. Превентивно-
освітній  
 

Концепціѐ загальнодержавної цільової соціальної 
програми «Здорова націѐ», програма «Молодь України» 
на 2009–2015 роки, Національна стратегіѐ розвитку освіти 
в Україні на 2012–2021 роки. Інтегрований курс «Основи 
здоров’ѐ»  

2. Оздоровчо-
фізкультурний 

«Репродуктивне здоров’ѐ 2001–2005 рр.», «Здоров’ѐ нації” 
на 2002–2011 роки» тощо 

3.Профілактичний Збільшеннѐ рухової активності 

 

Профілактичний напрѐм передбачаю створеннѐ системи заходів 
попередженнѐ та впливу факторів ризику на розвиток захворявань – 
вакцинаціѐ, раціональний режим праці й відпочинку, раціональне ѐкісне 
харчуваннѐ, фізична активність, стан навколишнього середовища тощо, а 
також створеннѐ національних профілактичних програм. Профілактичний 
напрѐм визначали за рівнем споживаннѐ фруктів у країнах, вітамінізації у ШСЗ 
країн Східної Європи та обсѐгом часу, проведеним учнѐми за телевізором. 
Вживаннѐ фруктів у дитинстві переростаю у звичку й у дорослому житті, що 
знижую ризик виникненнѐ коронарної хвороби серцѐ, інсульту й онкологічних 
захворявань. Учителі й медичні працівники також можуть допомогти 
підліткам збільшити споживаннѐ фруктів за допомогоя цілеспрѐмованого 
застосуваннѐ в школах відповідних заходів, ѐкі успішно себе 
зарекомендували (табл. 2). Успішне втіленнѐ в життѐ національних програм із 
профілактики й лікуваннѐ захворявань у межах комплексної реформи 
системи охорони здоров’ѐ в Угорщині дозволило подолати тенденція 
демографічного спаду й подовжити тривалість життѐ населеннѐ *3, 130+. 
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Таблицѐ 2 
Щоденне споживаннѐ фруктів 11-річними підлітками  

(за даними досліджень HBSC) 
Країна Споживаннѐ фруктів, % 

дівчатками хлопчиками 
Чехіѐ 55 43 

Угорщина 50 36 
Україна 44 36 
Польща 45 33 

Росіѐ 41 35 
 

У більшості країн і областей у дівчаток і хлопчиків із сімей з високим 
рівнем забезпеченнѐ спостерігаласѐ більша ймовірність щоденного 
споживаннѐ фруктів і менша ймовірність перебуваннѐ білѐ телевізора 
порівнѐно з підлітками із сімей з низьким рівнем забезпеченнѐ *3, 123–
132]. Підлітки України та Росії найбільше часу проводѐть за переглѐдом 
телевізійних програм (табл. 3).  

Таблицѐ 3 
Перебуваннѐ за телевізором 11-річних підлітків понад 2 години на 

день (за даними досліджень HBSC) 
Країна Перебуваннѐ за телевізором понад 2 години на день, % 

дівчатка хлопчики 
Україна  71 69 

Росіѐ 69 67 

Польща 61 64 
Чехіѐ 56 61 

Угорщина 48 50 
 

Аналізуячи дані досліджень, можемо сказати, що такі країни, ѐк 
Україна та Росіѐ, маять найбільш негативну тенденція щодо 
профілактичної роботи. Оздорочо-фізкультурний напрѐм передбачаю 
комплекс заходів ѐк фізкультурного спрѐмуваннѐ, так і оздоровчого щодо 
усуненнѐ виражених факторів ризику, так і комплекс заходів щодо 
реабілітації хворих. Як свідчить аналіз зазначених вище документів, 
нормативно-правова база діѐльності Російської та Польської мережі шкіл 
здоров’ѐ маю більше оздоровчо-фізкультурний напрѐм.  

Превентивно-освітній напрѐм розглѐдаюмо з точки зору переваги 
освітнього компоненту (мотивації щодо збереженнѐ здоров’ѐ, 
превентивного вихованнѐ) у розробці нормативно-правових документів і 
функціонування шкільних навчальних курсів здоров’ѐ. Навчальні 
здоров’ѐзбережувальні програми країн Східної Європи вклячаять 
оздоровчі курси початкових і середніх шкіл із різним принципом 
організації діѐльності та кількістя годин (табл. 4).  

З даних таблиці робимо висновок, що всі країни маять майже 
однакові за обсѐгом здоров’ѐзбережувальні курси. Аналіз змісту 
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здоров’ѐзбережувального навчаннѐ в усіх досліджуваних країнах свідчить 
про те, що до навчального плану шкіл сприѐннѐ здоров’я вклячені 
здоров’ѐспрѐмовані предмети, зміст ѐких майже ідентичний, але кожна 
країна маю національні особливості щодо розширеннѐ змісту та його 
реалізації в позанавчальній діѐльності. У низці нормативно-правових 
документів України з 1996 р. по 2006 р. основна увага приділѐласѐ мотивації 
щодо збереженнѐ здоров’ѐ, превентивному виховання, тому визначаюмо 
превентивно-освітній напрѐм здоров’ѐзбережувальної діѐльності. 

Таблицѐ 4 
Шкільні навчальні курси здоров’я у країнах Східної Ювропи 

 
Країна 

Навчальний курс длѐ 
початкових і середніх 

класів ЗНЗ 

Кількість годин у 
навчальному 

році 

 
Принцип організації 

Польща Edukacjazdrowotna 30 Міждисциплінарний курс  
Чехіѐ Vychovakezdravi 33 Інтегрований курс 

Угорщина As Egészségnevelés 34 Міждисциплінарний курс 
РФ Основи безпеки 

життюдіѐльності  
34 Інтегрований курс  

 
Україна Основи здоров’ѐ  35 Інтегрований курс 

 

Таким чином, нормативно-правова база діѐльності ШСЗ країн Східної 
Європи базуютьсѐ на тих міжнародних документах, що й ЄМШСЗ. В усіх 
країнах розроблені ці програми, усі країни маять спільні накази про 
залученнѐ до ЄМШСЗ, тому всі країни ідуть спільно. У діѐльність ЄМШСЗ країн 
Східної Європи залучені всі типи освітніх закладів, у кожній країні ю науково-
методичний центр, у всіх країнах введено навчальний курс із формуваннѐ, 
зміцненнѐ та збереженнѐ здоров’ѐ, усі країни проводѐть наукові 
дослідженнѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
методом історико-актулізаційного аналізу нормативно-правової базу 
діѐльності ЄМШСЗ кожної з досліджуваних країн Східної Європи, ми вперше 
визначили пріоритетні напрѐми їх діѐльності: длѐ Польщі та Росії – 
оздоровчо-фізкультурний ѐк комплекс заходів ѐк фізкультурного 
спрѐмуваннѐ, так і оздоровчого щодо усуненнѐ виражених факторів ризику, 
так і комплекс заходів щодо реабілітації хворих; длѐ Чехії та Угорщини – 
профілактичний, що передбачаю створеннѐ системи заходів попередженнѐ та 
впливу факторів ризику на розвиток захворявань; длѐ України – 
превентивно-освітній, що розглѐдаютьсѐ з точки зору переваги освітнього 
компоненту (мотивації щодо збереженнѐ здоров’ѐ, превентивного 
вихованнѐ). Песпективами подальших розвідок ю порівнѐльний аналіз 
інноваційних здоров’ѐзбережувальних технологій ювропейських країн. 
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РЕЗЯМЕ 
Беседина А. Европейские пути развитиѐ идей сохранениѐ здоровьѐ. 
В статье охарактеризованы пути развитиѐ идей сохранениѐ здоровьѐ в 

школах содействиѐ здоровья в странах Восточной Европы. Определены 
приоритетные направлениѐ здоровьесозидаящей деѐтельности школ содействиѐ 
здоровья в странах Восточной Европы: длѐ Польши и России – оздоровительно-
физкультурный, длѐ Чехии и Венгрии – профилактический, длѐ Украины – 
превентивно-образовательный. Определено, что идеѐ проекта Европейской сети 
школ содействиѐ здоровья ѐвлѐетсѐ дальнейшим развитием стратегии ВОЗ, 
сложившейсѐ в Оттавской Хартии, программах «Здоровье длѐ всех», «Здоровье – 
2020», «Европа – 2020». 

Ключевые слова: здоровье, приоритетные направлениѐ, профилактическое 
направление, оздоровительно-физкультурное направление, превентивно-
образовательное направление, школы содействиѐ здоровья, Европейскаѐ сеть школ 
содействиѐ здоровья. 

SUMMARY 
Besedina A. The European ways of the development of the ideas of health 

preservation. 
The article describes the development of the ideas of preservation of health at schools 

which promote health in the countries of Eastern Europe:  Poland, the Czech Republic, 
Hungary, Ukraine and Russia. 

Certain aspects of health promoting activity at such schools are devoted to the domestic 
and foreign scientists works: creating culture of health and valuable relation to the health at the 
methodological, theoretical and practical levels: T. Andryushchenko, V. Gorashchuck, 
S. Kyrylenko, N. Lukyanchenko, A. Madguga, O. Shiyan; the socio-pedagogical factors influencing 
the students’ health: M. Bezrukykh, B. Brozowska, T. Boychenko, B. Jensen, O. Yezhova, 
V. Kasatkin, V. Kuchma, V. Movchanyk, Y. Naumenko, M. Sokolowska, V. Sonkin, K. Falvinchi, 
V. Shapovalova and others. The significant contribution to the research activity of the European 
network of health promoting schools is carried out by such foreign researchers as M. Burgher, 
V. Barnekow, G. Buijs, T. Williams, B. Woynarowska, M. Havlinova, J. Karski, A. Krawaсski, 
D. Rivvet, P. Paulus, V. Simovska, H. Štumarová, I. Young, Z. Jaworski and others.  

The investigation of the process of formation of the normative-legal support networks of 
health promoting schools in the countries of Eastern Europe and the analysis of the research 
project «Students’ health and behavioral orientation» has allowed us to define the main 
directions of their activity: for Poland and Russia – health sports, for the Czech Republic and 
Hungary – health and preventive, for Ukraine – preventive-educational. The preventive line 
provides the foundation of the preventive measures system and impact of the risk factors on the 

http://drugs.ie›resourcesfiles/
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development of diseases; improving-sports complex activity as sports oriented and the health on 
elimination of the expressed risk factors and the complex of the actions for the patients’ 
rehabilitation; preventive-educational direction is considered from the point of view of the 
benefits of the educational component (motivation on health maintenance, preventive care).  

The special attention is paid to the analysis of theoretical and legal bases of national 
networks of health promoting schools in the European countries activity. The main aspects 
are determined and legislated. They include the goals and objectives of the establishment 
and activity of the European network of health promoting schools; the main directions of its 
activity; forms and methods; management structure of activity and interaction and 
cooperation within the European network of health promoting schools.  

It is determined that the idea of the project of the European network of health 
promoting schools is a further development of the WHO strategy, developed in the Ottawa 
Charter, the programme «Health for all», «Health – 2020» and «Europe – 2020». 

Key words: health, the main directions, prevention, health sports direction, preventive 
educational direction, health promotion school, European network of health promoting schools. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРЕПОДАВАНИа 
ОБЩЕМЕДИЦИНСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИаХ 
 

У зв’ѐзку з омолодженнѐм захворяваності, підвищеннѐм ризику розвитку 
патологічних станів різних систем організму та збільшеннѐм впливу негативних 
екологічних факторів на здоров’ѐ обґрунтовуютьсѐ необхідність поглибленого 
вивченнѐ загальномедичних та екологічних дисциплін з метоя розкриттѐ їх 
потенційної можливості наданнѐ студентській молоді повноцінного уѐвленнѐ про 
методи та способи збереженнѐ здоров’ѐ. У результаті поглибленого вивченнѐ 
дисциплін медико-біологічного профіля студентами педагогічних ВНЗ відбуваютьсѐ 
формуваннѐ професійно компетентної особистості педагога, ѐкий маю навички 
позитивного ставленнѐ до збереженнѐ здоров’ѐ, володію ефективними 
здоров’ѐзбережувальними технологіѐми й методами наданнѐ таких знань 
підростаячому покоління.   

Ключові слова: основи медичних знань, екологіѐ, патологічний стан, 
моніторинг здоров’ѐ, захворяваннѐ, здоров’ѐзбережувальні технології. 

 

Постановка проблемы. Здоровье в наше времѐ рассматриваетсѐ как 
показатель цивилизованности, социально-экономического и культурного 
состоѐниѐ нации. А здоровье населениѐ, согласно резоляции ООН 
№ 38/54 от 1997 года, считаетсѐ главным критерием эффективности и 
целесообразности всех сфер хозѐйственной деѐтельности государства. 
Сохранение и укрепление здоровьѐ подрастаящего поколениѐ ѐвлѐетсѐ 
приоритетной задачей, с которой, в первуя очередь, сталкиваятсѐ 
педагоги младшей и средней школы. Из этого следует, что в современных 
реалиѐх актуальным становитсѐ создание такой образовательной системы, 
котораѐ должна воспитать не только осведомленного профессионального 
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педагога, но сохранить и его здоровье 4, 5. Однако, наблядаетсѐ 
ухудшение здоровьѐ уже у студенческой молодежи. Это может быть 
свѐзано как с изменением динамического стереотипа (в период перехода 
к новой форме обучениѐ в ВУЗе), так и с влиѐнием окружаящей среды, 
поѐвлением пагубных привычек – всем тем, что приводит к 
перенапрѐжения адаптационных возможностей организма. Выѐвлѐетсѐ 
необходимость созданиѐ у студентов – будущих учителей 
профессионального мировоззрениѐ, обѐзательным компонентом которого 
будет наличие здоровьесберегаящих привычек по отношения к себе, а 
также умение в дальнейшем их прививать ученикам.    

Анализ актуальных исследований. Формирования ценностного 
отношениѐ к здоровья у подрастаящего поколениѐ много вниманиѐ 

уделѐят Б. Т. Долинский 4, 19, В. П. Горащук 8, 8. Определением 
состоѐниѐ здоровьѐ у студенческой молодежи занимаятсѐ Г. П. Грибан, 
Р. А. Дубинский. Анализ выносливости молодого организма проводит 
М. М. Линец. Оценку влиѐниѐ экологических факторов на состоѐние 
здоровьѐ студентов даят И. П. Гутько и Н. А. Барабаш. Большое количество 
работ современных ученых посвѐщено создания методик оцениваниѐ 

функционального состоѐниѐ организма: Г. Л. Апанасенко, А. И. Босенко 2, 

20; 3, 28, В. В. Власов, Н. В. Макаренко, О. И. Мозговой и др.  
Цель статьи – обосновать необходимость расширениѐ общих 

медицинских и экологических знаний у студентов педагогических ВУЗов в 
свѐзи с изменением экологической обстановки и ухудшением общего 
состоѐниѐ здоровьѐ. 

Методы исследованиѐ. Теоретический анализ литературы, 
обобщение документальных материалов, математическаѐ статистика.   

Изложение основного материала. На протѐжение последних 10-ти 
лет в результате проведениѐ медицинских осмотров было определено, что 
на момент поступлениѐ в ВУЗ абитуриенты имеят рѐд отклонений 
здоровьѐ как временного, так и постоѐнного характера. Помимо этого 
отмечено, что за времѐ обучениѐ в ВУЗе количество здоровых студентов 

снижаетсѐ, в среднем, на 25 % 6, 128. Ухудшение общего состоѐниѐ 
здоровьѐ учащейсѐ молодежи свѐзано со множеством факторов. 
Изменениѐ условий жизни и деѐтельности, переход на новый вид 
обучениѐ по кредитно-модульной системе – всё это может способствовать 
повышения уровнѐ нервных и психоэмоциональных нагрузок. Смена 
социального окружениѐ и расширение интересов приводит к ускорения 
темпа студенческой жизни. Несоблядение режима днѐ и питаниѐ, 
снижение физической активности сказываетсѐ на изменении 

антропометрических данных у яношей и девушек 10, 105.  Возможность 
выхода из-под контролѐ родителей и, как следствие, поѐвление пагубных 
привычек приводит к истощения сил. Не стоит забывать и об изменении 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

57 

окружаящей среды, поѐвлении негативных экологических факторов, что 
напрѐмуя будет влиѐть на все системы организма.  

Отмечено, что за осенне-весенний период количество студентов, 
переболевших ОРЗ, ОРВИ порой превышает 60 %–65 %, причем считаетсѐ, 
что основной причиной такого высокого показателѐ заболеваемости 
ѐвлѐетсѐ именно снижение местного или общего иммунитета 
индивидуума. И это при условии, что период 15–25 лет, по 
общемедицинским критериѐм, ѐвлѐетсѐ возрастом наиболее крепкого 
здоровьѐ и высокого уровнѐ иммунитета. Однако основнаѐ рекомендациѐ: 
«чаще бывать на свежем воздухе длѐ восстановлениѐ защитных сил 
организма» – в пределах мегаполиса уже терѐет своя ценность в свѐзи с 
повышенной загазованностья этого самого «свежего» воздуха 
автотранспортом и выбросами разнообразных предприѐтий, в первуя 
очередь, промышленных. Отмечено, что в условиѐх больших городов в 
зависимости от сезона образование тумана повышаетсѐ на 10–30 % в 
сравнении с сельской местностья, что свѐзано с запыленностья воздуха. 
Следствием данного факта ѐвлѐетсѐ повышение уровнѐ заболеваемости 
бронхо-легочной системы, в том числе среди студенческой молодежи. 

Следуящее место по обращаемости к специалистам занимаят 
жалобы на боли в области эпигастра, диспепсические расстройства, 
изжоги, тошноту. Некомпетентность молодого поколениѐ, которуя можно 
объѐснить отсутствием знаний и опыта, приводит к отѐгощения ситуации и 
формирования ѐвных и косвенных признаков хронического гастрита. Так 
на сегоднѐшний день знаниѐ студентов о здоровом питании недостаточны 
и обрывочны. Современный человек употреблѐет все более 
рафинированные, высококалорийные продукты, бедные или лишенные 
биологической информации; в его рационе зачастуя не достаёт белков, 
витаминов, пищевых волокон, пища пересыщена быстроусвоѐемыми 
углеводами, нередко содержит остаточные (иногда немалые, с 
превышением ПДК (предельно допустимаѐ концентрациѐ)) количества 
пестицидов, тѐжелых металлов, медикаментов (которыми лечили 
животных). Бедой современных пищевых технологий ѐвлѐетсѐ наличие 
колоссального ассортимента консервантов, красителей, улучшителей вкуса 
и прочих пищевых добавок, мишенѐми действиѐ которых оказываятсѐ 
различные органы и системы развиваящегосѐ организма. Даннуя 
информация студенты либо не знаят в полном объёме, либо сознательно 
игнорируят. Однако следует все же разъѐснѐть студентам важность 
правильного выбора продуктов питаниѐ, поскольку все 
вышеперечисленные компоненты обладаят разной степенья токсичности.  

В результате отсутствиѐ системного отношениѐ к здоровья 
снижаетсѐ адаптивнаѐ способность организма, наблядаетсѐ истощение 
отдельных систем и организма в целом. Это может проѐвитьсѐ в виде 
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нейроциркулѐторной дистонии с субъективными жалобами на головные 
боли, расстройство сна, раздражительность, беспокойство, ухудшение 
памѐти и объективное изменение артериального давлениѐ. Отмечено, что 
в период психоэмоционального напрѐжениѐ у яношей и девушек 
наблядаетсѐ учащение пульса до 80–90 уд/мин и повышение давлениѐ до 
139/90 мм рт.ст., что не ѐвлѐетсѐ нормой длѐ данной возрастной группы, а 
свидетельствует о дезадаптации нервной и сердечнососудистой систем. В 
результате к окончания периода обучениѐ в ВУЗе количество здоровых 

студентов уменьшаетсѐ в 2–3 раза 9, 198. 
Иллястрацией необходимости совместного преподаваниѐ 

общемедицинских и экологических знаний могут быть исследованиѐ, 
проведенные в городах со сложной экологической обстановкой. 
Выѐвлено, что повышенное содержание взвешенных частиц загрѐзнителей 
воздуха: оксиды азота, оксид углерода,  углеводород, угольнаѐ пыль и др., 
ѐвлѐѐсь токсикантами, вызываят заболеваниѐ бронхо-легочной системы у 
подрастаящего поколениѐ (55 % случаев) на первом месте и органов 

пищеварениѐ (11 % случаев) на втором 1, 46.  
Следовательно, становитсѐ важным понимание, что длѐ 

поддержаниѐ здорового образа жизни уже недостаточно информации о 
деѐтельности и состоѐнии собственного организма как биологической 
системы. Необходимо знание процессов, касаящихсѐ целостной 
экосистемы, и механизмов их влиѐниѐ на человеческий организм. Таким 
образом, выѐвлѐетсѐ необходимость формированиѐ нового пониманиѐ 
жизнедеѐтельности человека. Методологически это важно длѐ студентов 
именно педагогических ВУЗов, поскольку им нести данные знаниѐ 
школьникам. Соответственно, обилие глубокой и разносторонней 
информации, касаящейсѐ здорового образа жизни, в курсах валеологии, 
экологии, основ медицинских знаний вполне оправдано. Заметим, что 
содержание экологического образованиѐ базируетсѐ на общенаучном, 
глобальном и региональном уровне, тогда как информациѐ о ближайшем 
природно-техническом окружении и бытовом повседневном уровне, 
которые определѐят зону компетенции студентов, зачастуя отсутствует.  

Именно поэтому В. Олексенко, рассматриваѐ восемь основных 
факторов риска длѐ здоровьѐ молодежи, отдаёт на откуп медикам и 
занѐтиѐм физкультурой только избыточный вес и хронические заболеваниѐ, 
остальные шесть, по его мнения, можно нивелировать с помощья 
педагогических технологий *7, 95+. Стратегиѐ заклячаетсѐ в том, чтобы, 
прежде всего, создавать условиѐ длѐ сохранениѐ здоровьѐ. Условиѐ, которые 
также будут способствовать развития студента. Поэтому одним из 
существенных результатов означенных технологий должно стать и 
формирование экологического сознаниѐ у студентов. В свѐзи с этим в курсе 
экологии мы стараемсѐ подробно знакомить студентов с экологическими 
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проблемами Одесского региона, города Одессы, одесского побережьѐ как 
важной санаторно-курортной оздоровительной территории нашей страны. 

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости изучениѐ 
предметов медико-биологического блока: анатомии, физиологии как 
иллястрации процессов происходѐщих в организме; общих медицинских 
знаний длѐ получениѐ информации об некоторых патологических 
состоѐниѐх и основных видах заболеваний с целья скорого их выѐвлениѐ; 
валеологии как системы поддержаниѐ здоровьѐ и экологии в свѐзи с тем, 
что влиѐние экологических факторов на организм человека с развитием 
техногенных аномальных процессов только усиливаетсѐ. В данном 
контексте преемственность знаний в области дисциплин естествознаниѐ 
может привести к положительному результату  в процессе поддержании 
здоровьѐ и учителей и учеников (схема 1). 

анатомо-
физиологические 

знаниѐ 

 
валеологические 

знаниѐ 
 

общемедицинские 
знаниѐ 
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 усвоение знаний, формируящих 
положительное отношение к здоровья 

 

   
 

   

 приобретение навыков и умений на базе 
полученных знаний о сохранении здоровьѐ 

 

   
 

   

 способность передавать полученные знаниѐ, 
навыки и приобретенный опыт в области 

здоровьесберегаящих технологий ученикам 

 

 
Рис 1. Формирование профессионально компетентной личности 

педагога 
 

Основной задача учителей ѐвлѐетсѐ обучение и воспитание учеников 

3, 15. Однако длѐ этого необходимо, прежде всего, создать условиѐ длѐ 
обучениѐ самих учителей. Будущих педагогов необходимо знакомить с 
нормативной базой документов, принѐтых в рамках национальных 
программ: «Здоровье нации», «Репродуктивное здоровье», «К 
предупреждения на Украине распространениѐ инфекционных 
заболеваний», а также программ международного уровнѐ «Европейскаѐ 
сеть школ укреплениѐ здоровьѐ» – проект, созданный при совместной 
деѐтельности «Комиссии европейских сотовариществ» (КЕС), Европейского 
регионального бяро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ), Европейского совета (ЕС). Проект 
предполагает глубокое рассмотрение вопросов по укрепления здоровьѐ 

детей и учащейсѐ молодежи 8, 64. Необходимо обеспечить студенту 
доступ ко всем видам информации по данному вопросу, чтобы в 
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результате молодой специалист имел возможность приобрести 
собственный опыт длѐ передачи его будущим ученикам.  

Практическое значение исследованиѐ. Глубокое изучение 
дисциплин медико-биологического профилѐ и преемственность знаний в 
области естественных наук может привести к ѐвному положительному 
результату и оздоровления, как отдельного индивида – будущего 
педагога, так и подрастаящего поколениѐ в целом  – учеников. 

Выводы и перспективы дальнейших научных исследований. 
Разработана схема формированиѐ профессионально компетентной 
личности педагога в области здоровьесберегаящих технологий, 
обѐзательными условиѐми которой ѐвлѐятсѐ:  

1. Усвоение студентами знаний, формируящих положительное 
отношение к здоровья.  

2. Приобретение навыков и умений на базе полученных знаний о 
сохранении здоровьѐ.  

3. Способность передавать полученные знаниѐ, навыки и 
приобретенный опыт в области здоровьесберегаящих технологий ученикам. 

Перспективы дальнейших научных исследований. Раскрытие 
информационного потенциала дисциплин медико-биологического 
профилѐ с целья формированиѐ у будущих педагогов активной творческой 
позиции в области обучениѐ подрастаящего поколениѐ 
здоровьесберегаящим технологиѐм. 
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РЕЗЯМЕ 
Бобро Е., Коджебаш В. Теоретико-методологические подходы преподаваниѐ 

общемедицинских и экологических знаний в педагогических высших учебных 
заведениѐх. 

В свѐзи с омоложением заболеваемости, повышением риска  развитиѐ 
патологических состоѐний различных систем организма, увеличением влиѐниѐ 
негативных экологических факторов на здоровье обосновываетсѐ необходимость 
углубленного изучениѐ общемедицинских и экологических дисциплин с целья 
раскрытиѐ их потенциальной возможности обеспечить студенческой молодежи 
полноценное представление о методах и способах сохранениѐ здоровьѐ. В 
результате глубокого изучениѐ дисциплин медико-биологического профилѐ 
студентами педагогических ВУЗов наблядаетсѐ формирование профессионально 
компетентной личности педагога, который имеет навыки позитивного отношениѐ 
к сохранения здоровьѐ, владеет эффективными здоровьесберегаящими 
технологиѐми и методами передачи знаний подрастаящему поколения. 

Ключевые слова: основы медицинских знаний, экологиѐ, патологическое 
состоѐние, мониторинг здоровьѐ, заболеваниѐ, здоровьесберегаящие технологии. 

SUMMARY 
Bobro E., Kodzhebash V. Theoretical and methodological approaches to the teaching 

of general medical and ecological knowledge in pedagogical universities. 
The article purpose is to justify the need to enhance the general medical and 

environmental knowledge among the students of pedagogical universities in connection with 
the environmental changing and the deterioration of general health. 

Research methods. Theoretical analysis of the literature, documentaries 
generalization, mathematical statistics are used by the author. 

Results and discussion. It is noted that during studying at high school the amount of 
healthy students decreases on average by 25%. The deterioration of the students’ youth 
general health is associated with many factors: changes in the living conditions and activity, 
the transition to a new type of studying as credit-modular system, decreasing of physical 
activity, increasing of nervous and psycho-emotional loads, changing in the social 
environment, the possibility of a parental control getting away, failure of day and a diet 
regime, the appearance of bad habits, the different negative changes in the environment, the 
deterioration of ecological state of many regions. As a result of the lack of a systematic 
attitude to health the students reduce the adaptive capability of their organisms; there is a 
depletion of its systems, especially the nervous and cardiovascular. 

The practical significance. A thorough study of the medical and biological disciplines 
and the knowledge continuity in the natural sciences can lead to a marked improvement and 
a positive result both each individual (the future teacher) and the younger generation – 
schoolchildren. 
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Conclusions. The scheme of a professionally competent teacher person in the sphere 
of healthcare technologies formation is identified. Its requisites are the following:  

1. Knowledge obtaining by the students, forming a positive attitude to their health.  
2. The skills and knowledge acquisition on the basis of the obtained knowledge about 

healthkeeping.  
3. The ability to transfer acquired knowledge, skills and experience in the sphere of 

healthcare technologies to schoolchildren. 
Perspectives for further research is disclosure of the medical and biological subjects’ 

information potential for the purpose of formation at the future teachers of active creative 
position in the sphere of younger generation healthcare technologies studying. 

Key words: fundamentals of medical knowledge, ecological problems, pathological 
state, health monitoring, healthcare technologies. 
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АНАТОМІЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТАЗУ СТУДЕНТОК 
ВИСОКОГО ЗРОСТУ 

 

У статті відображено результати дослідженнѐ особливостей тазу у 
студенток високого зросту. Метоя статті ю опис та аналіз морфо-
антропологічних особливостей тазу таких дівчат. Методами дослідженнѐ були 
пельвіометріѐ, атропометріѐ, метод індексів, їх статистична обробка. Виѐвлено 
зміни у виглѐді різних видів вузького тазу з І–ІІІ ступенем звуженнѐ, широкий і 
«стертий» тази. У досліджуваній групі студенток високого зросту домінуять 
дівчата, ѐкі маять показники не широкого чи нормального, а вузького тазу – 76,67 %. 
Практичне значеннѐ дослідженнѐ полѐгаю у виѐвленні порушень рівнѐ 
репродуктивного здоров’ѐ серед студенток. Встановлено, що більшість із них 
можуть мати проблеми під час виношуваннѐ дитиниі пологів. Подальші дослідженнѐ 
будуть спрѐмовані на вивченнѐ особливостей менструального циклу в цій групі. 

Ключові слова: дівчата-студентки, високий зріст, антропометріѐ, 
морфологічні особливості, розміри тазу, індексна оцінка, репродуктивне здоров’ѐ. 

 

Постановка проблеми. Накопиченнѐ знань про закономірності 
розвитку жіночого організму ю одним з актуальних завдань сучасної 
профілактичної та клінічної медицини. Розміри жіночого тазу знаходѐтьсѐ в 
основі всіюї професійної діѐльності акушера ѐк важливий об’юкт 
виношуваннѐ та народженнѐ дитини *7, 48+. Тому особливий інтерес маю 
комплексне вивченнѐ морфологічних значень та антропологічних 
показників, варіабельність форм і розмірів тазу в молодих жінок, особливо 
в янацькому та першому репродуктивному віці, серед ѐких домінуяче 
місце займаять дівчата-студентки *6, 12; 14, 80; 16, 46+.  

Аналіз актуальних досліджень. Вивченнѐ наукової літератури дозволѐю 
констатувати недостатня кількість робіт, присвѐчених вивчення 
індивідуальної анатомічної мінливості жіночого організму у віці 17–23 років, 
тобто в період закінченнѐ росту в довжину, завершеннѐ формуваннѐ 
морфологічного та психологічного статусу, досѐгненнѐ функціональної 
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досконалості реакцій різних систем організму, завершеннѐ формуваннѐ й 
окостеніннѐ таза, настаннѐ статевої зрілості та, відповідно, готовності 
організму до виконаннѐ репродуктивної функції *6, 4+. Індивідуальні й вікові 
особливості жіночого тазу ю прогностичними критеріѐми вибору 
передпологової та родової тактики в акушерстві, а також показниками 
нормального статевого розвитку в підлітковому та янацькому віці [7, 48; 11, 
44; 12, 74+. Зміна соціальних умов, значне збільшеннѐ психоемоційних 
навантажень і стресових ситуацій, посилені занѐттѐ спортом дівчаток із 
раннього віку, а також процеси акселерації призвели до трансформації 
частоти та структури анатомічно вузького тазу. Якщо на початку минулого 
століттѐ серед вузьких тазів переважали загально-рівномірно-звужений і 
плоский тази, то в останні роки перше місце за частотоя займаять 
поперечно-звужений таз і тази із зменшеннѐм прѐмого розміру широкої 
частини порожнини малого тазу *3, 38; 4, 99; 6, 5; 11, 45; 12, 74; 16, 45+. 
Існуячі нормативи зовнішніх розмірів тазу, що вклячили в себе оціняваннѐ 
процесів акселерації та децелерації, вже протѐгом кількох десѐтиліть не 
переглѐдались і не розроблѐлись адаптовані нормативні показники длѐ 
певних вікових груп (Т. К. Пучко, 2003; Є. Л. Демарчук, 2004, В. Н. Николенко, 
І. С. Арістова, 2005; І. Г. Добровольський, 2006; А. В. Андрююва, 2007). 

Встановлено також, що зовнішні розміри тазу знаходѐтьсѐ в досить 
тісній корелѐції з іншими розмірами тіла жінки, де провідна роль належить 
довжині й масі тіла *14, 80; 15, 60+. Вважаютьсѐ, що у високих жінок, окрім 
нормального тазу, найчастіше зустрічаютьсѐ широкий таз, пологи при ѐкому 
в більшості випадків закінчуятьсѐ сприѐтливо длѐ матері та плоду *14, 81+. 
Однак, за даними Т. К. Пучко (2003), 11,2 % обстежених жінок з анатомічно 
вузьким тазом мали довжину тіла від 170 см і більше, а частота анатомічно 
вузького тазу у вагітних «високого ризику» становить 6,9±0,12 % *14, 81; 16, 
46+. У високих жінок серед загальноприйнѐтих в акушерстві 
антропометричних вимірів достовірних маркерів вузького тазу немаю *17, 
132; 21, 56+. Не можна не враховувати також той факт, що процеси 
акселерації призвели до зміни вихідних антропометричних даних у 
сучасних жінок: змінилисѐ довжина тіла, швидкість росту й розміри таза 
дорослої жінки (у середньому зовнішні розміри таза збільшилисѐ на 1,2–
1,8 см, внутрішні – на 0,3–0,6 см), довжина тіла – на 1,7 см *14, 80; 16, 46+. 
Широкий таз, що зустрічаютьсѐ найчастіше у високих жінок, не вважаютьсѐ 
патологіюя, його розміри перевищуять норму, в середньому, на 2–3 см. 
Він виѐвлѐютьсѐ при стандартному оглѐді й пельвіометрії кісток тазу *21, 
58+. В акушерстві розміри тазу дівчат із 18 років прийнѐто вважати 
відповідними таким у дорослих жінок *6, 12; 7, 48; 11, 47; 14, 81; +. Тому 
актуальність вивченнѐ параметрів тіла дівчат у янацькому та першому 
репродуктивному віці, особливо розмірів їх кісткового тазу, абсолятно 
очевидна, оскільки саме на цих дівчат, у майбутньому, покладаютьсѐ 
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відповідальне завданнѐ – виношуваннѐ й народженнѐ здорової, 
життюздатної дитини *3, 39; 4, 98; 7, 48; 12, 75]. 

Мета статті – виѐвити анатомо-антропологічні й морфологічні 
особливості кісткового тазу студенток високого зросту, вивчити та 
проаналізувати низку антропометричних показників і спеціальних 
морфологічних індексів, пов’ѐзаних із формоя та розмірами тазу, виходѐчи з 
особливостей його будови.  

Методи дослідженнѐ. Під час проведеннѐ дослідженнѐ з 256 
студенток ІІІ–ІV курсів Класичного Приватного Університету, шлѐхом 
визначеннѐ довжини їхнього тіла, були відібрані дівчата великого зросту 
(n=30). Було проведено пельвіометричне обстеженнѐ студенток, при ѐкому 
вимірявали 3 поперечні розміри: міжостисті, міжгребеневі та міжвертлягові 
відстані, а також прѐмий розмір – значеннѐ зовнішньої кон’ягати. У разі 
виѐвленнѐ тіюї чи іншої форми звуженнѐ таза визначали варіант анатомічно 
вузького тазу (АВТ) за формоя його звуженнѐ *11, 46; 12, 76+. 
Антропометричне та пельвіометричне обстеженнѐ були проведені за 
загальноприйнѐтоя методикоя *6, 9; 16, 45; 19, 41+. Були використані такі 
антропометричні виміряваннѐ: довжина тіла стоѐчи, маса тіла, індекс маси 
тіла (ІМТ), ширина плечей, ширина тазу, визначеннѐ обводу зап’ѐстка та 
індексу Соловйова. Співвідношеннѐ окремих антропометричних ознак 
оцінено у виглѐді низки спеціальних морфологічних індексів: індексу 
відносної ширини тазу (ІВШТ), плече-тазового індексу (ПТІ) *3, 20; 10, 99+, 
індексу відносної ширини плечей (ІВШТ) *5, 122; 10, 100; 19, 41+. Також, у 
процесі оціняваннѐ особливостей будови й функцій тазу, було використано 
специфічні длѐ цього різновиду обстеженнѐ морфологічні індексні значеннѐ: 
індекс тазу (ІТ), індекс кісток тазу (ІКТ) за методикоя Н. І. Ковтяк (2004) *7, 
48+. Длѐ визначеннѐ особливостей морфотипу та соматотипу студенток, 
задіѐних у обстежені, ми використали визначеннѐ індексів андроморфії, 
індексу стенічності *2, 94; 10, 100; 13, 23–24+, індексу статевого диморфізму за 
Дж. Таннером *9, 504+. Проведена оцінка морфометричних показників, ѐкі 
дозволили судити про гормональний дисбаланс в організмі дівчат-студенток 
із підвищеноя довжиноя тіла (В. В. Абрамов, 1992), а саме: відношеннѐ 
довжини нижньої кінцівки (НК) до росту (НК/Р), відношеннѐ 
міжакроміального розміру (А) до міжтрохантерного (Т) розміру тазу (А/Т), 
відношеннѐ суми розмірів тазу до росту (ΣТ/Р) *1, 19-21; 8, 124; 20, 138+. При 
обробці отриманих результатів був використаний метод математичної 
статистики, достовірність відмінностей визначали з використаннѐм t-
критерія Стьядента. Статистичну обробку проводили з використаннѐм 
пакета прикладних програм «Statistica 7.0». 

Виклад основного матеріалу. Длѐ проведеннѐ дослідженнѐ нами, під 
час проведеннѐ медичного оглѐду студентів I–ІІ курсу університету, була 
виділена група студенток (n=30), ѐкі маять високий зріст. Дівчата-студентки, 
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ѐкі брали участь у дослідженні, належали до двох вікових періодів: 
янацького та початку першого зрілого віку. Обстежені дівчата не мали 
достовірних відмінностей за віком (середній вік склав 21,05±0,38 років), але 
розрізнѐлисѐ за довжиноя та масоя тіла (р<0,05). Під час аналізу отриманих 
результатів антропометричних показників у групі студенток із високим 
зростом були отримані такі показники: середню значеннѐ росту в усій групі 
склало 173,13±0,68 см. При цьому високий зріст (170-179 см) мали 29 осіб 
(22,31 %) від загального числа студенток і 96,67 % від числа «високих» 
студенток. Середній зріст у цій групі (n=29) склав 175±1,32 см. Дуже високий 
зріст (180–190 см) був визначений в 1 (0,77 %) дівчини від загального числа 
всіх студенток і 3,33 % від кількості «високих» студенток.  

Показники маси тіла в групі (n=30) становили 62,7±2,28 кг. Значеннѐ 
індексу маси тіла (ІМТ) склало 20,90±0,72 кг/м². При більш детальному 
розглѐді значень встановлено, що ІМТ менше 18,5 кг/м² (зниженнѐ маси 
тіла) був визначений у 11 (36,67 %) студенток. Значеннѐ ІМТ від 18,5 кг/м² 
до 24,9 кг/м² маять 15 (30,00 %) дівчат, що відповідаю нормальним 
значеннѐм ІМТ *5, 122; 10, 99; 18, 53+. ІМТ, більший 24,5 кг/м² (підвищеннѐ 
маси тіла) маять 4 (13,33 %) студентки.  

Під час проведеннѐ дослідженнѐ у дівчат високого росту нами 
визначавсѐ також індекс статевого диморфізму (ІСД) за Дж. Таннером 
(1968 р., модифікаціѐ Є. П. Шарайкіної, 2005) *2, 95; 9, 506; 13, 46-47+ длѐ 
визначеннѐ в них варіанту статевого соматотипу. ІСД дозволѐю виѐвити 

гендерні особливості обмінно-гормонального статусу та встановити 
відповідність розвитку кісткової системи статевій належності *9, 504+. Були 
отримані такі результати: середню значеннѐ показника в групі дорівняю 
80,00±2,46. Гінекоморфний тип (менше 73,1 см) був визначений у 23 
(76,67 %) студенток. Мезоморфний тип (від 73,1 до 82,1 см) був визначений 
в 1 (3,33 %) студентки. У 6 дівчат (20,00 %) був визначений андроморфний 
тип (більше 82,1 см) статевого соматотипу. 

Також нами визначавсѐ індекс стенічності длѐ визначеннѐ соматотипу 
*2, 94; 19, 46; 20, 138+. Значеннѐ індексу в групі становить 4,95±0,10, що 
відповідаю нормостенії *2, 94; 19, 46;+. Астенічний соматотип (більше 5,15) – 
визначено у 12 (40,00 %) студенток, нормостенічний соматотип (від 4,81 до 
5,15) – у 9 (30,00 %) студенток, та гіперстенічний соматотип (менше 4,8) був 
визначений також у 9 (30,00 %) студенток із високим зростом *19, 46; 20, 138+. 

Додатково визначавсѐ індекс андроморфіі, ѐкий свідчить про певні ста-
теві особливості обмінно-гормонального статусу й дозволѐю виділити: анд-
роїдний (понад 73,5), ортогіноїдний (збалансований) від 67,5 до 73,5 і гіпер-
гіноїдний (менш 67,5) типи конституції *2, 95; 10, 101+. Були отримані такі ре-
зультати: середню значеннѐ індексу андроморфії в групі становить 74,19±2,55, 
що відповідаю андроїдному типу. Він був визначений в 11 (36,67 %) студенток, 
ортогіноїдний тип у 10 (33,33 %), гіпергіноїдний тип – у 9 (30,00 %) студенток. 
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Значеннѐ обводу зап’ѐстку (14–16 см) та індексу Соловйова (ІС), що в 
нормі дорівняю 1,4–1,6 см *3, 39; 6, 12; 10, 100+ маять у групі такі значеннѐ: 
менше 1,4 ІС визначений у 2 (6,67 %) студенток, значеннѐ ІС від 1,4 до 1,6 
маять 27 (90,00 %) студенток, більше, ніж 1,6 см – 1 студентка, або 3,33 %. 
Значеннѐ ІС у середньому становить 1,48±0,2 см. 

Порівнѐльні значеннѐ отриманих показників ширини плечей, тазу та 
пов’ѐзаних із ними значень і спеціальних індексів відображені на рис. 1: 
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Рис. 1. Значеннѐ показників ширини плечей і тазу та пов’ѐзаних із 

ними морфологічних індексних показників, см 
 

Ширину плечей (ШП) у дівчат-студенток вимірявали ѐк важливий 
елемент антропометричного обстеженнѐ, та під час вирахуваннѐ низки 
спеціальних морфологічних індексів *13, 56; 15, 64; 18, 54+. У всій групі цей 
показник становив 35,50±0,86 см. Ширину тазу (бітрохантерний діаметр) 
визначали в результаті проведеннѐ пельвіометрії по одному з поперечних 
розмірів великого тазу – d. trochanterіca *4, 99; 6, 10; 11, 45+. У всій групі 
(n=30), він становить 32,12±0,43 см. Достовірно визначено, що в цій групі 
студенток високого росту ширина плечей (35,50±0,86 см) ю більшоя за 
ширину тазу (32,12±0,43 см) (р<0,05). Це свідчить про андроїдний, а не 
гінекоїдний тип побудови тулуба тіла, що не ю характерним длѐ дівчат 
взагалі та зокрема цього вікового періоду *15, 63+. 

Також нами були визначені значеннѐ плечо-тазового індексу (ПТІ) за 
методикоя, запропонованоя Є. Н. Хрисанфовоя (2002 р.) *6, 11; 15, 64+. У 
всій групі цей показник дорівняю 75,54±1,69 см, що відповідаю прѐмокутній 
формі тулуба *15, 65+. Трапецеподібну форму тулуба (ПТІ до 69,9 см) маять 7 
(23,33 %) студенток, середня (ПТІ 70-74,9 см) – 5 (16,67 %), у 18 (60,0 %) 
студенток із низьким ростом зафіксована прѐмокутна форма тулуба (75 та 
більше см) *15, 66+. Отримані дані дозволѐять нам знову говорити про не 
характерне длѐ жінок співвідношеннѐх ШП і ШТ. Переважаннѐ ШП над ШТ ю 
характерним длѐ андроморфного, а не длѐ гінекоморфного типу статури *6, 
12; 15, 69–70].   

Додатково ми визначали такий інформативний морфологічний 
показник, ѐк індекс відносної широкості плечей (ІВШП), або індекс морфії 
за методикоя А. І. Козлова та Б. А. Никитяк (1990 р.) *4, 100; 6, 15; 16, 46+. 
Середню значеннѐ показника в досліджуваній групі дорівняю 20,37±0,49 
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см, що відповідаю мезоморфному типу. Доліхоморфний тип (значеннѐ 
менше 19,1 см) був визначений в 11 (36,67 %) студенток. Мезоморфний тип 
(19,1–21,7 см) був зафіксований у 12 (40,00 %) студенток, брахіморфний тип 
(більше 21,7 см) – у 7 (23,33 %) високих студенток. 

Показники значень індексу відносної ширини тазу (ІВШТ) 
(Є. Н. Хрисанфова, І. В. Перевозчиков, 1991) у всій групі склав 15,42±0,26 см, 

що відповідаю значеннѐм стенопіюлії (вузького тазу) [4, 101; 6, 20; 15, 70]. 
Але при більш детальному розглѐді визначено, що значеннѐ ІВШТ, 
відповідні вузькому тазі (до 15,9 см) визначені у 23 (76,67 %) студенток. 
Значеннѐ ІВШТ, відповідні нормальним показниками (від 16,0 до 17,9 см) 
були визначені в 5 (16,67 %) студенток, значеннѐ, відповідні широкому тазу 
виѐвлені у 2 (6,67 %) студенток. Тобто, в досліджуваній групі студенток 
високого зросту домінуять дівчата, ѐкі маять показники не широкого чи 
нормального, а вузького тазу – 76,67 %. 

При оцінявані стану відповідності фізичного розвитку в жіночій 
популѐції враховуятьсѐ також зовнішні розміри тазу *6, 11; 7, 48; 21, 57+. У 
групі обстежених дівчат-студенток вони маять такі значеннѐ: міжостистий 
розмір (d. spinarum) – 24,07±0,48 см, міжгребіневий (d. cristarum) – 26,50±0,43 
см, міжвертляговий (d. trochantreica) – 32,12±0,43 см, прѐмий зовнішній (c. 
externa) – 19,25±0,25 см, справжнѐ кон’ягата (c. vera) – 11,32±0,59 см. 
Отримані результати даять різнобічну інформація: з одного боку отримані 
дані вказуять на наѐвність у цій групі студенток (n=30) з підвищеноя 
довжиноя тіла ознак анатомічно-вузького тазу (АВТ) *3, 42; 4, 101; 12, 75; 17, 
132]. На це вказуять  зменшеннѐ на 1,0–1,5 см двох прѐмих (d. spinarum та d. 
cristarum) розмірів та одного прѐмого (c. externa). З іншого боку, такий 
важливий показник, ѐк справжнѐ кон’ягата (c. vera), або прѐмий розмір входу 
до малого тазу, маю значеннѐ більше, ніж офіційно визначене фізіологічне 
значеннѐ длѐ нормального тазу (11 см) *15, 62; 17, 132; 21, 56+, а саме – 
11,32±0,59 см. Різновиди патологічних змін кісткового тазу, залежно від 
отриманих значень справжньої кон’ягати (c. vera), відображені на Рис. 2.: 

53,33%

16,67%

13,33%

13,33%

Нормальні розміри 

с. vera, в т.ч. при 

"змішаній" формі тазу

16 студенток

І ступінь звуження тазу

5 студенток

ІІ ступінь 

звуження тазу

4 студентки

ІІІ ступінь 

звуження тазу

1 студентка

Розміри c. vera
більші за 11 см

4 студентки
 

Рис. 2. Зміни кісткового тазу залежно від значень справжньої 
кон’ягати  
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Домінуять нормальні значеннѐ прѐмого розміру входу до малого 
тазу (c. vera), але при прогресуячій кількості в останні роки «стертих», або 
«змішаних» форм тазу  (11 см) *4, 139; 7, 49; 11, 47+. Також звертаю на себе 
увагу той факт, що практично в кожної третьої дівчини маять місце І–ІІІ 
ступінь звуженнѐ тазу на тлі його морфо-антропометричних змін, що ю 
достатньо поширеним ѐвищем серед сучасних дівчат *12, 76; 16, 46; 17, 
132; 21, 57+. Під час визначеннѐ такого важливого морфологічного 
показника, ѐк індекс тазу (ІТ), ѐкий використовуютьсѐ длѐ анатомо-
морфологічної характеристики будови та структури кісткового тазу, були 
отримані такі значеннѐ: в усій групі дівчат-студенток (n=30) його значеннѐ 
становить 101,6±8,16 см, що відповідаю нормальним значеннѐм [4, 102; 12, 
76; 21, 58+. Під час аналізу індивідуальних значень було зафіксовано, що 
показник, менший, ніж 100 см мали 14 (46,67 %) студенток, більше 100 см – 
16 (53,33 %) студенток. Це вказую на те, що практично половина з 
обстежуваних студенток 14 (46,67 %) маять вузький таз *4, 102; 12, 76; 21, 
58+. Крім того, нами визначавсѐ показник відношеннѐ суми чотирьох 
зовнішніх розмірів тазу до довжини тіла (ΣТ/Р), ѐкий використовуятьсѐ в 
клінічній практиці длѐ характеристики андрогензалежних ефектів у 
жіночому організмі (В. К. Ліхачьов, 2007) [8, 224].  

Цей метод активно використовуютьсѐ у вітчизнѐних дослідженнѐх 
стану репродуктивного здоров’ѐ у дівчат-спортсменок (В. В. Абрамов та 
співавт., 2005; І. М. Шевченко, 2006). Нами були отримані такі результати: в 
усій групі значеннѐ ΣТ/Р становило 59,1±0,01 см. Це нижче нормативного 
«коридору» визначених значень у 60,4-62,8 см, що вказую на наѐвність 
гормонального дисбалансу в дівчат і розвиток морфологічних ознак 
первинної естрогенної недостатності в більшості з них – 16 (53,33 %) [1, 21-
22+. Значеннѐ показника ΣТ/Р в межах допустимої норми  [1, 21; 20, 139–
140+ було зафіксовано в 7 (23,33 %) та більше значеннѐ ΣТ/Р також у 7 
(23,33 %) студенток. 

Відношеннѐ міжакроміального (А) розміру до міжтрохантеріального  
(Т) розміру тазу (А/Т) в усій досліджуваній групі становило – 1,03±0,06 см, 
також ю меншим за показники, ѐкі мусѐть бути в нормі (1,15–1,23), що 
вказую на наѐвність гормонального дисбалансу в дівчат-студенток і 
розвиток морфологічних ознак первинної естрогенної недостатності *1, 20–
21; 20, 139–140+ у більшості з них – 18 (60,00 %). У 9 (30,00 %) студенток 
отриманий показник відповідав нормі, а в 3 (10,00 %) перевищував її, що 
може бути ознакоя гіперандрогенії *1, 21+. Длѐ визначеннѐ ступенѐ 
«зрілості» та стадії процесу окостеніннѐ тазових кісток нами був 
використаний новий авторський індекс – індекс кісток тазу (ІКТ), 
запропонований Н. І. Ковтяк (2003) *7, 48+. Згідно з її розрахунками, з 
метоя виѐвленнѐ відхилень у формуванні кісток тазу обраховуюмо ІКТ, ѐк 
інтегральний показник сформованості кісток тазу в дівчат янацького та І 
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репродуктивного віку *7, 49+. У результаті проведеного нами дослідженнѐ в 
усій групі ми отримали середню значеннѐ ІКТ – 40,53±0,84 cм. Отримані 
показники значень індексу кісток тазу (ІКТ) у дівчат-студенток високого 
зросту відображені на Рис. 3:  

60,00%

18 студенток

33,33%

10 студенток

6,67%
Індекс кісток тазу від

40 до 50 см

Індекс кісток 

тазу >50 см

2 студентки

Індекс кісток тазу від 30 

до 40 см

 

Рис. 3. Показники значень індексу кісток тазу 
 

У всіх 100 % студенток цей показник був ѐк у межах норми – 62 
(47,69 %), так і вище неї 67 (51,54 %). Серед показників ІКТ, значеннѐ ѐких 
перевищую верхня межу норми (40 см), було встановлено, що значеннѐ 
ІКТ від 40 до 50 см було у 18 (60,8 %), від 50 до 60 у 2 (6,67 %). На нашу 
думку, значеннѐ ІКТ, більш 40 см – у 20 дівчат (66,67 %) опосередковано 
вказуять на ѐвища індивідуальної гіперестрогенії, що виражаютьсѐ в 
посилених процесах окостеніннѐ тазових кісток і завершеннѐ процесу їх 
остаточного вікового формуваннѐ *7, 49+. Післѐ визначеннѐ 
пельвіометричних показників 4-х зовнішніх розмірів тазу та їх оціняваннѐ 
були визначені основні патологічні варіанти кісткового тазу (рис. 4).  
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Рис. 4. Патологічні види тазів у групі студенток високого зросту 
Серед них домінуять: поперечно-звужений таз та «стерті», або 

«змішані» форми тазу, длѐ ѐких характерними ю зменшеннѐ одного або 
двох розмірів порожнини малого тазу *3, 42; 4, 98+. У групі студенток 
великого зросту, не виѐвилосѐ жодної дівчини з нормальними 
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показниками зовнішніх розмірів тазу. Дослідженнѐ визначило домінуваннѐ 
вузького тазу, з його різними видами й формами. Лише в 4 (13,33 %) 
розміри тазу відповідали значеннѐм широкого тазу.  

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. 
1. Результати проведеного дослідженнѐ вказуять на те, що серед 

студенток високого зросту домінуять ті, ѐкі маять ширину плечей 
(35,50±0,86 см) більшоя, ніж ширина тазу (32,12±0,43 см). Це свідчить про 
андроїдний, а не гінекоїдний тип побудови тулуба тіла, що не ю 
характерним длѐ дівчат. 

2. Значеннѐ всіх, пов’ѐзаних із цими показниками індексних значень, 
підтверджуять домінуваннѐ андрогенних акцентів у формуванні 
морфологічних та антропометричних показників у цій групі студенток. 

3. Абсолятне переважаннѐ різних варіантів вузьких тазів і повна 
відсутність дівчат із нормальними показниками тазу доводить, що серед 
сучасних дівчат і в більшості сучасної молодіжної популѐції, відбуваятьсѐ 
певні морфологічні зміни в їх організмах. 

У перспективі плануютьсѐ розширити дослідженнѐ із залученнѐм до 
нього студенток ѐк старших, так і молодших курсів університету, з 
проводженнѐм у них дослідженнѐ, з використаннѐм більшого об’юму 
показників, пов’ѐзаних із визначеннѐм рівнѐ їх репродуктивного здоров’ѐ. 
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РЕЗЯМЕ 
Бугаевский К. Анатомические и морфологические особенности таза студенток 

высокого роста.  
В статье отражены результаты исследованиѐ особенностей таза у 

студенток высокого роста. Целья статьи ѐвлѐетсѐ описание и анализ морфо-
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антропологических особенностей таза этих девушек. Методами исследованиѐ были 
пельвиометриѐ, атропометриѐ, метод индексов, их статистическаѐ обработка. 
Выѐвлены изменениѐ в виде разных видов узкого таза с І–ІІІ степенья сужениѐ, 
широкий и «стёртый» тазы. В исследуемой группе студентов высокого роста 
доминируят девушки, имеящие показатели не широкого или нормального, а узкого 
таза – 76,67 %. Практическое значение исследованиѐ состоит в выѐвлении 
нарушений уровнѐ репродуктивного здоровьѐ среди студенток. Установлено, что 
большинство из них могут иметь проблемы при вынашивании и в родах. 
Дальнейшие исследованиѐ будут направлены на изучение особенностей 
менструального цикла в этой группе. 

Ключевые слова: девушки-студентки, высокий рост, антропометриѐ, 
морфологические особенности, размеры таза, индекснаѐ оценка, репродуктивное 
здоровье. 

SUMMARY 
Bugaevskiy K. The anatomical and morphological features of the pelvis female 

students of high growth. 
The article presents the results of a study of identification of the characteristics of the 

bone of the pelvis of the female students of high growth. 
The aim of the article is the description and analysis of the identified morphological and 

anatomical and anthropological features of the pelvis of the girls. The methods of the study are 
pelviometry, anthropometry, method of indices, analysis and statistical processing of the results.  

The dimensions of the female pelvis, the basis of all professional activity of a midwife 
as an important subject of pregnancy and birth are described. 

Therefore, a comprehensive study of special values of morphological and 
anthropological indicators, the variability of shapes and size of the pelvis of young women, 
especially in youth and the first reproductive years is of a particular interest.  

As a result of our research in the whole group we obtained the mean value of the 
index of the pelvic bones – 40,53±0,84 cm, indicating a sufficient level of maturity and 
readiness. In the studied group of the students dominated by the  tall girls the indicators  are 
not wide or normal and the narrow pelvis – 76,67%. Also noteworthy is the fact that almost 
every third girl is more or І-III degree of narrowing of the pelvis on the background of her 
morpho-anthropometric changes, which are  quite common among modern girls. 

It is established that the external dimensions of the pelvis are in close correlation with 
other dimensions of a woman's body where the leading role belongs to the length and body 
weight. The results of the study indicate that among students of high growth are dominated 
by those that are shoulder-width apart (35,50±0,86 cm) longer than the width of the pelvis 
(32,12±0,43 cm). This shows an android and not gynecolgy type of the  construction of the 
torso of the body, which is not typical for the girls. 

The practical significance of the conducted research consists in the identification of 
certain violations of reproductive health among this group of the students of high growth. 

It is established that in future having identified numerous changes in the structure and 
shape of the bony pelvis, most of them can have problems during pregnancy and childbirth. 

The results of the study indicate that among students with high growth are 
dominated by those that have a shoulder width greater than the width of the pelvis. 

This shows an android and not a genecide type of the build of the trunk of the body, 
which  is not typical for the girls. The absolute predominance of the different options narrow 
basins indicates that among modern girls certain morphological changes in their bodies are 
undergoing. Further research will focus on studying the peculiarities of the menstrual cycle in 
this group. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

73 

Key words: female students, high growth, anthropometry, the morphological 
features, the size of the pelvis, the index score. 
 

УДК 612.8+616-009+376 
Б. Буховець  

Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННа МЕТОДУ БОБАТ У КОРЕКЦІЇ  
ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ,  

ХВОРИХ НА ДИТаЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ 
 

Статтѐ присвѐчена проблемі застосуваннѐ методу Бобат ѐк основної 
методики корекції психофізичного стану дітей дошкільного віку з ДЦП. Основоя 
експерименту стала оцінка формуваннѐ елементарних рухових навичок в основних 
вихідних положеннѐх на початку й динаміка оволодіваннѐ ними наприкінці курсу 
проведеннѐ корекційних розвиваячих занѐть методом Бобат у дітей дошкільного 
віку з ДЦП. 

У результаті було визначено, що за час курсу застосуваннѐ методу Бобат, 
істотно покращилисѐ показники оволодіваннѐ елементарними руховими навичками. 

Ключові слова: метод Бобат, дошкільний вік, дитѐчий церебральний параліч, 
психофізичний стан, корекційні занѐттѐ. 

 

Постановка проблеми. Перинатальні та постнатальні пошкодженнѐ 
нервової системи (НС), що виникаять в результаті впливу на плід чинників 
різного ґенезу: пороки розвитку головного мозку, крововиливи, гіпоксично-
ішемічні ушкодженнѐ, травматичні ушкодженнѐ головного та спинного 
мозків призводѐть до поѐви низки важких дегенеративних змін мозкової 
тканини, ѐкі призводѐть до затримки психомоторного розвитку [4, 30–35]. 

Треба зазначити, що формуваннѐ НС плода починаютьсѐ в першому 
триместрі вагітності матері, отже наѐвність затримки психомоторного 
розвитку дітей свідчить про несформованість анатомо-фізіологічних 
компонентів рухових та психічних функціональних систем організму ще на 
етапі ембріогенезу, що в подальшому призводить до спотвореннѐ й 
гальмуваннѐ формуваннѐ рухових і психічних ѐкостей. Ураженнѐ НС 
супроводжуятьсѐ безліччя таких патологічних станів, ѐк Дитѐчі 
церебральні паралічі (ДЦП), частота захворяваннѐ в Україні, складаю 2–3 
випадки на 1 тис. новонароджених, з ѐких 1 % недоношені діти, параліч 
Ерба-Дяшена, нижній параліч Дежерин-Клямпке, гідро/мікро-цефалії, що 
зустрічаятьсѐ рідше *7, 71–78]. 

В основі клінічної картини ДЦП лежать рухові розлади, що 
формуятьсѐ за типом паралічів і парезів, рідше гіперкінезів, атаксії, а також 
порушеннѐ мови та психіки *2, 56+. 

Ураховуячи те, що проблема корекції психофізичного стану дітей 
дошкільного віку з ДЦП досить актуальна, виникаю питаннѐ про 
запровадженнѐ нових або вдосконаленнѐ існуячих корекційних методик. 
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Аналіз актуальних досліджень. Обґрунтуваннѐ значимості 
особливостей вихованнѐ й ефективності корекції психофізичного стану 
дітей із ДЦП були висвітлені такими науковцѐми, ѐк Л. С. Виготський 
В. І. Бондар, В. М. Синьов, В. Г. Григоренко, Є. П. Постовойтов, 
Б. В. Сермеюв, ѐкі розробили наукові концепції про складну структуру 
дефекту й необхідність впровадженнѐ корекційних розвиваячих занѐть і 
спеціалізованого навчаннѐ й вихованнѐ дітей із руховими розладами. 

Особливості психомоторного розвитку дітей із ДЦП, розкрито в 
наукових працѐх В. Войта, Л. Т. Журби, М. Квінтон, Т. Херльбрягте, 
С. Власенко, Є. Дутиковоя та ін. Причини порушень розвитку були 
висвітлені в роботах Л. Виготського, О Луріѐ, Д. Ельконіна, В. Синьова, 
Д. Вернера, Н. Фінні та ін. Порушеннѐ психомоторного розвитку та методи 
корекції рухових порушень вивчались такими науковцѐми, ѐк Є. Архіпова, 
О. Романчук В. Бюсюда, Ю. Лѐнной, М. Могой та ін. 

Сьогодні в Україні проведена значна робота за напрѐмом створеннѐ 
програм і методик корекції психофізичного стану дітей із руховими 
розладами (Л. Бадалѐн, В. Мартиняк, В. Тарасун, А. Смолѐнинов, 
С. Холодов та ін.). Питаннѐ рухового розвитку дітей із ДЦП досліджувалосѐ 
Р. Бабенковим, М. Єфіменко та ін. 

Низка праць таких закордонних учених, ѐк M. Guralnick, J. Shonkoff, 
S. Meisels, а також українських науковців Т. Міщука, В. Мартиняка 
присвѐчена вивчення проблеми виникненнѐ ДЦП і методів корекції 
психофізичного стану в дітей страждаячих даним недугом. 

Можливість застосуваннѐ методу Бобат у корекції психофізичного 
стану дітей із ДЦП висвітлено в працѐх К. Бобат, В. Мартиняка, 
Н. Робенеску, H. Forssberg та ін. *1, 237–243]. 

Метоя даного дослідженнѐ ю визначеннѐ ефективності проведеннѐ 
розвивальних занѐть методом Бобат у корекції психофізичного стану дітей 
дошкільного віку з ДЦП. 

В основі методу Бобат ю забезпеченнѐ розвивальних заходів направ-
лені, передусім, на корекція рухових розладів, а саме формуваннѐ повсѐк-
денної незалежності дитини, здатності до самообслуговуваннѐ, оволодіваннѐ 
елементарними руховими навичками, вільному спілкування поліпшення 
загальної рухової активності дітей дошкільного віку з ДЦП *9, 330–350]. 

Головне завданнѐ даної роботи полѐгаю в аналізі розвитку 
елементарних рухових навичок у дітей дошкільного віку з ДЦП на занѐттѐх 
корекційним розвиваячим методом Бобат. 

З низки методик (Войта, Фельдкрайза, М. Монтесорі, MOVE, ДПК, 
кондуктивна педагогіка Петьо, Хари), що сприѐять корекції психофізичного 
стану дітей дошкільного віку з ДЦП, відзначаютьсѐ метод Бобат, ѐкий маю 
істотний вплив на загальний розвиток принципів корекції психофізичного 
стану дітей дошкільного віку *3, 320+. 
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Метод Бобат вклячаю в себе лікуваннѐ положеннѐм, що сприѐю 
зменшення впливу патологічних рефлексів (АСШТ, хоботковий, смоктальний, 
пошуковий, Моро, перехресний рефлекс екстензорів тощо), а саме 
використаннѐ спеціалізованих укладок тіла дитини. Другим аспектом 
методики, ю виконаннѐ вправ, ѐкі зменшуять або блокуять вплив даних 
рефлексів і стимулѐціѐ зон краніопунктури. Даний метод забезпечую розвиток 
координаційних здібностей і основних фізичних ѐкостей: спритності, сили, 
швидкості, гнучкості, витривалості, дрібної та великої моторики, просторових 
уѐвлень і оріюнтацій, мисленнѐ й пам’ѐті, профілактики й лікуваннѐ 
контрактур і деформацій. Хотілосѐ б зазначити, що навчаннѐ навичкам 
самообслуговуваннѐ та особистої гігіюни, основним етапам доглѐду за особ-
ливоя дитиноя, правильному вибору ігор та іграшок, відповідних індиві-
дуальним можливостѐм – це найважливіші складові частини засобу корекції 
психофізичного стану дітей дошкільного віку з ДЦП за методом Бобат *2, 56+. 

В основі методу Бобат лежить вплив на «клячові точки контроля» 
(голова, тулуб, плечі, таз, долоні, стопи) – зони тіла, у ѐких проѐвлѐютьсѐ 
міцність рецепторів. Впливаячи на дистальні та проксимальні клячові точки, 
можна найбільш ефективно контролявати та змінявати пози й рухи в тих 
частинах тіла, де збільшуютьсѐ м’ѐзовий тонус. Основноя метоя корекційних 
занѐть ю поліпшеннѐ постурального контроля та селективних рухів із метоя 
оптимізації рухових функцій шлѐхом фасилітації. При цьому вплив 
корекційного педагога здійсняютьсѐ під час рухової активності та 
спрѐмований на пригніченнѐ патологічних рухових моделей і стимуляваннѐ 
розвитку елементарних рухових навичок *3, 320+. 

Необхідно відзначити, що метод Бобат маю сформовані принципи: 
придушеннѐ рефлекторної тонічної діѐльності, що веде до нормалізації 
м’ѐзового тонусу; сприѐння вклячення рухових реакцій відповідно до 
послідовності їх розвитку *7, 71–78]. 

Методи дослідженнѐ. Длѐ визначеннѐ ефективності проведеннѐ 
корекційних заходів із використаннѐм спеціалізованих методик корекції 
психофізичного стану дітей дошкільного віку з руховими розладами, 
рекомендовано проведеннѐ оцінки ступеня м’ѐзової спастичності й аналіз 
оволодіваннѐ елементарними руховими навичками за шкалами 
функціональної нездатності до самостійної життюдіѐльності (ШДЦ, КШПТ, 
Шкала балансу Берга, «Спосіб оцінки м’ѐзового тонусу у дітей дошкільного 
віку» за О. П. Романчуком та В. В. Бесюдоя та ін.), але не адаптовані длѐ 
визначеннѐ ефективності застосуваннѐ методу Бобат у дітей дошкільного віку 
з ДЦП *6, 71–78]. 

Контроль ефективності проведеннѐ корекційних, розвиваячих занѐть 
методом Бобат, доцільно досліджувати за допомогоя «Картки-тесту 
рухових можливостей дітей від 3 місѐців до повноліттѐ», що ѐкісно 
визначаю етапи психомоторного розвитку дитини з ДЦП [10, 1157-1168]. 
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Оцінка впливу методики Бобат здійсняваласѐ на підставі шкали оцінки, 
що передбачала встановленнѐ рівнѐ рухової активності дитини в окремих 
положеннѐх. Кожна навичка оціняютьсѐ за 6-бальноя шкалоя, де: 

5 балів (відмінний) – дитина виконую нормальний активний рух; 
4 бали (добрий) – дитина може самостійно перейти в бажане 

положеннѐ, але рух маю незначні деталі, ѐкі свідчать про його 
недосконалість; 

3 бали (достатній) – дитина може самостійно перейти в бажане 
положеннѐ, але робить це аномальним чином; 

2 бали (задовільний) – дитина може втриматисѐ без підтримки в 
бажаному положенні післѐ пасивного прийнѐттѐ пози; 

1 бал (незадовільний) – дитина може пасивно прийнѐти бажане 
положеннѐ, але не може утриматисѐ в ньому; 

 0 балів (абсолятно незадовільний) – присвоявалосѐ за умови 
неможливості прийнѐти постуру ні пасивно, ні активно, так ѐк спастичність за-
надто сильна, навіть длѐ того, щоб посадити дитину в бажаному положенні. 

Карта оціняю всі основні етапи психомоторного розвитку дитини, 
проста в застосуванні, не вимагаю великих часових витрат у заповненні й 
підрахунку результатів. Завдѐки даному тестові стало можливим 
простежити й оцінити динаміку формуваннѐ та оволодіваннѐ 
елементарними руховими навичками в заданих положеннѐх. 

Виклад основного матеріалу. Існую велика кількість класифікацій ДЦП 
(M. Perlstein, E. Cordon та ін.). Однак форми ДЦП доцільно визначати за 
К. А. Семеновоя: спастична диплегіѐ найбільш поширена форма ДЦП 
(синдром Літтлѐ характеризуютьсѐ руховими порушеннѐми у верхніх і нижніх 
кінцівках, ноги страждаять більше, ніж руки). Розвиваютьсѐ внаслідок 
гіпоксично-ішемічного пошкодженнѐ ГМ. Ступінь залученнѐ в патологічний 
процес рук може бути різним – від виражених парезів до легких рухових 
порушень, ѐкі виѐвлѐятьсѐ при розвитку в дитини тонкої моторики; 
спастична геміплегіѐ (геміпарез) – порушеннѐ відзначаятьсѐ переважно на 
одній стороні, рука пошкоджена більше за ногу, розвиваютьсѐ при ураженнѐх 
протилежної півкулі ГМ; подвійна геміплегіѐ – характеризуютьсѐ руховими 
порушеннѐми в усіх кінцівках, однак звичайно руки страждаять більше, ніж 
ноги. М’ѐзовий тонус часто асиметричний. Ступінь затримки варіяю від 
легкого до важкого, ѐкий формуютьсѐ при тѐжких ураженнѐх двох півкуль ГМ; 
атонічно-астатична форма – характеризуютьсѐ м’ѐзовоя гіпотоніюя 
внаслідок раннього пренатального ушкодженнѐ ГМ. При цій формі ДЦП 
наѐвні симптоми ураженнѐ мозочка: тремор, тулубна атаксіѐ, розлади 
координації рухів. Страждаять статичні функції. Ступінь зниженнѐ інтелекту 
залежить від локалізації ураженнѐ мозку; гіперкінетична форма – 
характеризуютьсѐ переважним ураженнѐм підкіркових утворень при резус-
конфлікті матері та плода, гемолітичній хворобі, асфіксії в пологах. Психічний 
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розвиток страждаю менше, ніж при інших формах, проте важкі рухові 
порушеннѐ (атетоз, хореѐ, або комбінаціѐ атетозу та хореї) ускладняять 
розвиток дитини, її навчаннѐ та соціальну адаптація *5, 37-40]. 

Порушеннѐ рухів у дітей із ДЦП об’юднуятьсѐ в синдроми рухових 
розладів, що призводѐть до утвореннѐ контрактур і деформацій у суглобах і 
хребті, що ускладняять проведеннѐ корекційних заходів. Наприклад: 
трицепс-синдром (динамічний еквінус), у результаті ѐкого розвиваютьсѐ 
ходьба на носках із внутрішньоя ротаціюя кульшового суглобу, а колінний 
суглоб знаходитьсѐ у флексії, що призводить до його деформації та 
складнощів не тільки в ходьбі, а й у здійсненні елементарних поворотів із 
живота на спину й навпаки, вільного сидіннѐ тощо; аддукторний спазм – 
спастична контрактура м’ѐзів стегна; що призводить до дисплазії кульшового 
суглобу, з вивихом та підвивихом головки стегнової кістки; humstring-
синдром, а саме підвищеннѐ м’ѐзового тонусу задньої медіальної групи 
м’ѐзів стегна, що характеризуютьсѐ тотальним кіфозом хребта, особливістя та 
своюрідністя ходьби, внаслідок еквінусної постановки стопи та флексії 
колінного суглобу; rectus-синдром, ѐкий формуютьсѐ за наѐвності 
асиметричного шийного тонічного й лабіринтного тонічного рефлексів (післѐ 
місѐцѐ життѐ дитини), характеризуютьсѐ утвореннѐм поперекового 
гіперлордозу та тазовоя деформаціюя, слабкістя м’ѐзів стегна, що 
призводить до неспроможності до вертикалізації тіла *10, 339–350]. 

Отже, запобіганнѐ розвитку тѐжких рухових розладів унаслідок 
затримки психомоторного розвитку дітей дошкільного віку з ДЦП у системі 
проведеннѐ корекційних заходів, передбачаю виѐвленнѐ синдромів 
рухових розладів і проведеннѐ своючасної, ранньої корекціїі 
психофізичного стану методом Бобат. 

Експеримент проходив на базі оздоровчого центру «Немо». На 
початку й наприкінці проведеннѐ корекційних розвиваячих занѐть 
методом Бобат були обстежені 35 дітей дошкільного віку з ДЦП різних 
форм. Діти вперше займалисѐ за методом Бобат, курс вклячав 10 занѐть, 
тривалістя 40 хвилин, кожні 2–3 дні. Загалом кількість таких курсів ю 
необмеженоя та може повторяватисѐ кожні 2–3 місѐці. 

 
Рис. 1. Співвідношеннѐ форм ДЦП у експериментальній групі дітей 

дошкільного віку під час проведеннѐ корекційних занѐть методом Бобат. 
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Згідно з рис. 1 – 1,51 % з загальної кількості дітей страждаю на ДЦП у 
формі спастичної диплегії, що ю найбільш перспективноя в корекції 
психофізичного стану, 23 % дітей маять ДЦП у формі подвійної геміплегії, 
17 % маять ДЦП гіперкінетичної форми та 9 % хворі на ДЦП, спастичний 
гепіпарез. Необхідно зазначити в експериментальну групи не ввійшли діти 
хорі на ДЦП атонічно-астатичної форми. 

За даними наведеними в табл. 1 визначаютьсѐ, що за курс 
проведеннѐ корекційних розвиваячих занѐть методом Бобат, формуваннѐ 
елементарних рухових навичок у вихідному положенні на спині 
покращилисѐ лише на 1 %, у положенні на животі на 2 % – за рахунок 
можливості самостійно приймати й утримувати позу. Корекційні 
розвиваячі занѐттѐ метод Бобат маять суттювий вплив на оволодіваннѐ 
навичкоя сидіннѐ,ѐка покращились, передусім, за рахунок збільшеннѐ 
відмінних варіантів з 39 % до 45 %, що доводить ефективний вплив 
запропонованої методики на м’ѐзи спини й кінцівок. 

Таблицѐ 1 
Загальна динаміка розподілу оцінок оволодіваннѐ елементарними 

руховими навичками дітей дошкільного віку з ДЦП за час курсу корекції 
психофізичного стану методом Бобат (%) 
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Відмінний п. к. 39 27 39 36 20 1 32 13 

к. к. 40 25 45 39 26 3 30 25 

Добрий п. к. 36 50 39 35 32 27 27 24 

к. к. 37 52 34 34 30 28 35 28 

Достатній п. к. 14 23 19 23 25 45 19 26 

к. к. 9 20 21 20 22 47 15 19 

Задовільний п. к. 11 0 3 6 20 11 14 22 

к. к. 14 1 0 7 18 9 15 18 

Незадовільний п. к. 0 3 0 0 3 11 8 15 

к. к. 0 2 0 0 4 13 5 10 

Абсолятно 
незадовільний 

п. к. 0 0 0 0 0 5 0   0 

к. к. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примітки: п. к. – початок курсу проведеннѐ корекційних занѐть за методом 
Бобат; к. к. – кінець курсу проведеннѐ корекційних занѐть за методом Бобат. 

 

За даними наведеними в табл. 1 визначаютьсѐ, що за курс 
проведеннѐ корекційних розвиваячих занѐть методом Бобат, формуваннѐ 
елементарних рухових навичок у вихідному положенні на спині 
покращилисѐ лише на 1 %, у положенні на животі на 2 % – за рахунок 
можливості самостійно приймати й утримувати позу. Корекційні 
розвиваячі занѐттѐ метод Бобат маять суттювий вплив на оволодіваннѐ 
навичкоя сидіннѐ, ѐка покращилисѐ, насамперед, за рахунок збільшеннѐ 
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відмінних варіантів із 39 % до 45 %, що доводить ефективний вплив 
запропонованої методики на м’ѐзи спини й кінцівок. 

Навички стоѐннѐ на колінах та на чотирьох маять чітку, але незначну 
тенденція до покращеннѐ, ѐк за індивідуальними оцінками (табл. 1), так і 
за пересічними (рис. 2). Відзначаятьсѐ різноспрѐмовані зміни у 
формуванні навичок у вихідному положенні на в присѐдки, ѐкі 
покращились у дітей із незначними порушеннѐми ціюї навички, та 
погіршилисѐ на 1 % у дітей із суттювими відхиленнѐми у виконанні цього 
рухового тесту. 

Значущим ю те, що один курс розвиваячих занѐть за методом Бобат 
мав значний вплив на формуваннѐ навички ходьби. Вагомим ефектом слід 
вважати суттюве покращеннѐ можливості в дітей із руховими розладами  
виконувати стійку на одній нозі, чергу за рахунок збільшеннѐ відмінних 
варіантів із 13 % до 25 %, що свідчить про вагомий вплив на розвиток 
координаційних здібностей за рахунок покращеннѐ функції 
вестибулѐрного апарату та апарату пропріоцептивної чутливості. 

  

Вихідні положеннѐ: 1 – лежачи на спині; 2 – лежачи на животі; 3 – сидѐчи; 4 – на 
чотирьох; 5 – на в присѐдки; 6 – на колінах; 7 – ходьба ; 8 – на одній нозі.; рѐд 1 приріст 
пересічних балів 

 

Рис. 2. Приріст оцінок формуваннѐ елементарних рухових навичок 
дітей дошкільного віку з ДЦП за час корекції психофізичного стану методом 
Бобат (приріст пересічних балів).  

 

За даними наведеними у табл. 1 та рис. 2 слід констатувати, що за 
всіма дослідженими елементарними руховими навичками відбулосѐ 
виражене покращеннѐ, спираячись на ѐкі стало можливим стверджувати, 
що післѐ першого курсу корекційно розвиваячих занѐть за методом Бобат 
відбулосѐ суттюве покращеннѐ навички сидіннѐ, оволодіваннѐ вільноя 
ходьбоя, відбулисѐ перебудови в нервово-м’ѐзовому апараті тулуба та 
нижніх кінцівок. Дані отримані в експериментальному дослідженні 
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показали, що курс корекційних занѐть за методом Бобат сприѐю оптимізації 
м’ѐзового тонусу, розвиваю координаційні здібності й основні фізичні 
ѐкості, сприѐю почерговому становлення функції опорно-рухового апарату 
дітей дошкільного віку з ДЦП. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У результаті 
дослідженнѐ стало можливим стверджувати, що застосуваннѐ методу Бобат у 
корекції психофізичного стану дітей із ДЦП ю ефективним. Слід зазначити, що 
в ході експерименту визначаютьсѐ виражене поліпшеннѐ оволодіваннѐ 
елементарними руховими навичками в основних вихідних положеннѐх. 

Перспектива подальших наукових розвідок полѐгаю в дослідженні 
ефективності корекції психофізичного стану дітей із ДЦП протѐгом подальших 
курсів застосуваннѐ корекційних розвиваячих занѐть методом Бобат. 
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РЕЗЯМЕ  
Буховец Б. Эффективность применениѐ метода Бобат в коррекции 

психофизического состоѐниѐ детей дошкольного возраста больных детским 
церебральным параличом. 

Даннаѐ статьѐ посвѐщена проблеме определениѐ эффективности применениѐ 
метода Бобат как основной методики коррекции психофизического состоѐниѐ детей 
дошкольного возраста, больных детским церебральным параличом. Основой данного 
эксперимента, стала оценка формированиѐ элементарных двигательных навыков в 
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основных исходных положениѐх в начале и динамику овладениѐ ними в конце курса 
проведение коррекционных развиваящих занѐтий методом Бобат. 

В результате эксперимента было определено, что за времѐ курса проведениѐ 
коррекционных занѐтий методом Бобат, существенно улучшились показатели 
формированиѐ элементарных двигательных навыков в основных исходных положениѐх. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, метод Бобат, психофизическое 
состоѐние, детский церебральный паралич, коррекционные занѐтиѐ. 

SUMMARY 
Bukhovets B. The effectiveness of Bobath’s method in the correction of 

psychophysical condition of preschool age children with cerebral palsy. 
This article deals with the problem of determining the effectiveness of the Bobath’s 

method as the main correction of the psychophysical condition method of preschool age 
children with cerebral palsy. 

In a modern application of correction the measures are directed on the recovery of 
motor and psycho-emotional realms to the problem of choosing and applying the most 
effective techniques contribute to the normalization of motor activity of children with central 
nervous system involvement. 

Critical to the success of the correction of psychophysical children’s condition are 
adequate control over the effective use of the individual techniques in the course of 
application the Bobath’s method course. 

In the literature there is a wide variety of the tests to assess motor ability, however, they 
are difficult to use and functional. Therefore, the improvement of the existing tests and the 
introduction of new scales of assessment to improve the effectiveness correction of motor 
disorders are extremely urgent. This article deals with the problem of determining the 
effectiveness of the  Bobath’s method as the main method correction psychomotor development.  

In the literature there is a wide variety of tests to assess motor abilities, however, they are 
difficult to use and functional. In our assessing the effectiveness of the remedial practice of the 
Bobath’s method with «Card-test the motor ability of children from 3 months to adulthood», 
which efficiently defines the stages of motor development of the child. Due to its universality, 
accessibility and informativeness of this test it has become possible to qualitatively assess of the 
stages of psychomotor development of children with cerebral palsy. 

The basis experiment was an evaluation of the formation of elementary motor skills at 
the beginning and the dynamics of handling them at the end of the course of Bobath’s therapy 
lessons with preschool children with cerebral palsy. At the end of the experiment it was 
determined that during the Bobath’s method course elementary motor skills in initial positions 
such as: lying on the back and abdomen, standing on all fours had significant improvement. 

It should be noted that the marked improvement is determined by mastery of the 
basic elementary motor skills, which testify the effectiveness of the method of Bobath in the 
correction of psychophysical prеschool age children with cerebral palsy. 

Key words: pre-school children, the Bobath’s method, physical state, cerebral palsy, 
remedial classes. 
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ОПТИМИЗАЦИа ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОаНИа ЖЕНЩИН В ПРОЦЕССЕ 
ЗАНаТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ШЕЙПИНГОМ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ИХ 

ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
 

Мета статті – розробити й експериментально обґрунтувати методику 
оздоровчих занѐть шейпінгом длѐ жінок зрілого віку з урахуваннѐм їх гендерної 
ідентичності. Методи: аналіз науково-методичної літератури, педагогічні 
спостереженнѐ, педагогічний експеримент, антропометричні виміряваннѐ, методи 
математичної статистики. Результати дослідженнѐ: сприѐтлива динаміка 
фізичного розвитку та психологічного стану жінок. Практичне значеннѐ одержаних 
результатів: застосуваннѐ та впровадженнѐ в тренувальний процес жінок, ѐкі 
займаятьсѐ шейпінгом. Висновки: оптимізаціѐ психофізичного стану жінок. 
Перспективи подальших досліджень: вивченнѐ методики гендерної диференціації на 
функціональні системи організму жінок у процесі занѐть шейпінгом. 

Ключові слова: гендерна ідентичність, жінки, зрілий вік, шейпінг, шейпінг-
програми, оздоровчі занѐттѐ, фізичний розвиток, психологічний стан. 

 

Постановка проблемы. На рубеже 70-80-х годов XX века в поле 
общественных наук начало формироватьсѐ новое научное направление – 
гендерные исследованиѐ. Предметом этих исследований ѐвилсѐ анализ 
общего и различного в восприѐтии действительности и социальном 
поведении мужчин и женщин. Эти общность и различиѐ стали свѐзывать 
не с физиологическими особенностѐми лиц мужского и женского пола, а с 
распространенными в каждой конкретной культуре представлениѐми о 
том, как следует вести себѐ мужчинам и женщинам *4, 416+. Становление 
гендерных исследований по большому счету означает введение «женской 
проблематики» во все отрасли общественных наук. Оно происходило во 
многом под давлением мощного женского движениѐ 70-х годов XX века, 
настойчиво добивавшегосѐ обшей переоценки роли женщин в развитии 
человечества, его культуры и истории *3, 42+. 

На современном историческом этапе перед множеством женщин 
встает вопрос, каким образом они могут в обществе отстаивать 
собственные интересы и наиболее конструктивно использовать свои 
возможности длѐ личного развитиѐ. Большое количество женщин делает 
попытки воспользоватьсѐ новыми возможностѐми длѐ самореализации. 
При этом неудачные попытки часто вызываят у женщин сложные 
негативные чувства. Использование старых форм социального поведениѐ 
также не всегда приносит им эмоциональное удовлетворение *8, 319+. 

В процессе своего воспитаниѐ женщины формируят определенные 
представлениѐ о себе и о дозволенном. От этого зависит, смогут ли они 
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воспользоватьсѐ предоставленными им в настоѐщее времѐ новыми 
возможностѐми, не испытываѐ при этом чувство вины и тревоги. В нашем 
обществе, нарѐду с элементами обновлениѐ и освобождениѐ личности, мы 
наблядаем множество негативных факторов, влиѐящих на гендернуя 
идентификация *9, 167+. 

Постепенное ускорение социального времени, усложнение форм 
социальной жизнедеѐтельности, соответствуящее изменение 
окружаящей природной среды, увеличение количества стрессогенных 
факторов и т. п., способствовали активному размывания полоролевых 
стереотипов *4, 416+. Очевидно, что глобальные трансформационные 
процессы в современном обществе характеризуятсѐ изменением 
традиционной гендерной культуры. На наших глазах происходит 
изменение культурных стереотипов мужского и женского поведениѐ, 
общественное производство меньше подчинѐетсѐ деления на мужские и 
женские сферы деѐтельности. Массовый приход женщин в мужские 
профессии – характерное длѐ нашего времени ѐвление *14, 143+.  

Современнаѐ женщина стремитсѐ отойти от традиционно 
закрепившейсѐ в социальном сознании женской роли. Все чаще, типично 
женские, фемининные черты начинаят восприниматьсѐ как 
несоответствуящие современному стиля поведениѐ женщины. Длѐ 
социально активной женщины становѐтсѐ характерными такие тенденции, 
как: отказ от материнства, роли хозѐйки, ориентациѐ на роль гражданки, 
профессионала *6, 368+. Выстраиваетсѐ определенный тип личности 
женщины, который проѐвлѐетсѐ в соответствуящей модели поведениѐ. 

Анализ актуальных исследований. Вопросы гендерной 
идентификации и дифференциации, привлекаящие в последнее времѐ все 
больший круг исследователей, находѐт отражение в педагогических 
исследованиѐх, обогащаѐ арсенал направлений и содержание 
современной педагогики *16, 64]. 

Все чаще можно слышать мнение о необходимости вклячениѐ в 
сферу физической культуры гендерного компонента. Соответственно, 
занѐтиѐ по физической культуре, опираѐсь на гендерный подход, должны 
строитьсѐ с учетом гендерной идентичности занимаящихсѐ, актуализируѐ 
их гендерные роли, посредством ориентации на предпочитаемые виды 
двигательной активности, с помощья которых закреплѐятсѐ модели 
поведениѐ и личностные качества формируящие гендер *7, 680]. 

Соблядение принципа индивидуализации – одно из главных 
требований оздоровительной тренировки *1, 275; 5, 139+. Многими 
авторами отмечаетсѐ, что индивидуальный подход должен учитывать не 
только физиологическуя, но и психологическуя сторону. Индивидуальные 
различиѐ человека, проѐвлѐящиесѐ в его психической деѐтельности и 
поведении, обусловлены как наследственностья, так и его жизненным 
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опытом, приобретённым в результате обучениѐ и воспитаниѐ, т.е. 
индивидуальность, личность представлѐет единство природного и 
социального *11, 6; 12, 384; 15, 192+. 

Здоровье исторически всегда признавалось одной из важнейших 
жизненных ценностей. В настоѐщее времѐ особуя актуальность приобрела 
проблема обеспечениѐ высокого уровнѐ здоровьѐ женщин. Причём 
постоѐнно активно проѐвлѐетсѐ аспект личностно-индивидуального 
стремлениѐ женщин к хорошему здоровья, свѐзанное с потребностья их к 
самоутверждения и самовыражения *14, 143+. 

В свѐзи с этим возникла необходимость поиска способов 
индивидуализации процесса оздоровлениѐ женщин и современных 
продуктивных оздоровительных технологий. 

Будучи достаточно молодой и наукоемкой оздоровительной 
технологией, система шейпинга динамично развиваетсѐ, не только даваѐ 
теоретические и экспериментальные результаты, позволѐящие обоснованно 
ответить на целый рѐд вопросов, свѐзанных с оздоровительной физической 
культурой, но и порождаѐ некоторые новые проблемы, требуящие 
разрешениѐ. Одной из них ѐвлѐетсѐ проблема учета гендерной идентичности 
женщин в процессе оздоровительных занѐтий шейпингом.  

По утверждения специалистов *2, 45; 5, 139; 11, 6; 13, 71; 15, 192+ 
современный шейпинг используѐ богатство средств и методов, дает 
возможность решать задачи физического, духовного и эстетического 
совершенствованиѐ женщин. 

Цель работы – разработать и экспериментально обосновать 
методику оздоровительных занѐтий шейпингом длѐ женщин зрелого 
возраста с учетом их гендерной идентичности.  

Длѐ достижениѐ цели исследованиѐ были поставлены следуящие 
задачи: 

1. Определить гендернуя идентичность женщин зрелого возраста, 
занимаящихсѐ шейпингом. 

2. Разработать дифференцированнуя методику занѐтий шейпингом 
длѐ женщин зрелого возраста с учетом их гендерной идентичности и 
определить её эффективность. 

3. Апробировать эффективность разработанной оздоровительной 
методики занѐтий шейпингом на физическое и психологическое состоѐние 
женщин зрелого возраста с разной гендерной идентичностья. 

Методы и материал исследованиѐ. Анализ научно-методической 
литературы проводилсѐ с целья выѐснениѐ существуящих взглѐдов на 
исследуемуя проблему, касаящуясѐ индивидуализации процесса 
оздоровлениѐ женщин.  

Исследование проводилась на базе Гомельского физкультурно-
оздоровительного центра с участием женщин разного социального статуса 
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занимаящихсѐ шейпингом. В исследовании принимали участие 75 женщин 
в возрасте от 22 до 50 лет. Педагогический эксперимент проводилсѐ в 
течение одиннадцати месѐцев занѐтий. 

Длѐ установлениѐ типа гендерной идентичности женщин, 
занимаящихсѐ шейпингом, было проведено стандартизированное 
тестирование по методике S. Bem *17, 164+ «Маскулинность-андрогинность-
феминность». Основной индекс (IS) определѐлсѐ по соответствуящей 
формуле. Величина индекса IS в пределах от -1 до +1 свидетельствует об 
андрогинности, меньше -1 (IS < -1) – о маскулинности, больше +1 (IS > +1) – 
о феминности. Выѐвлѐемый в результате индекс (IS) указывает степень 
соответствиѐ ответов респондента наиболее типичным длѐ мужчин или 
женщин в нашей культуре. 

На первом этапе экспериментального исследованиѐ нами установлено 
процентное соотношение женщин-респондентов, занимаящихсѐ шейпингом 
маскулинного, анрогинного и феминного типов (табл. 1).  

Таблица 1 
Состав гендерной идентичности испытуемых женщин, 

занимаящихсѐ шейпингом (по методике S. Bem, 17) 

Типы гендерной идентичности 
Количество испытуемых 

(n=75) 
Процент  

испытуемых (%) 

Маскулиннаѐ идентичность 37 49 

Андрогиннаѐ идентичность 25 34 

Феминнаѐ идентичность 13 17 
 

В последние годы многие ученые высказываят мнение о том, что 
среди современных женщин выражены признаки, свидетельствуящие о 
большей маскулинности *6, 368; 7, 680; 8, 319+. Данный факт 
подтверждаетсѐ и в настоѐщем исследовании. На основании анализа 
данных, приведенных в таблице 1, можно констатировать, что 
опрошенные «шейпинг-группы» женщин распределились по трем 
подгруппам маскулинных, андрогинных и феминных личностей.  

Выѐвлено, что лишь 17 % женщин, желаящих заниматьсѐ шейпингом 
с феминной гендерной идентичностья. Большаѐ часть женщин, 
демонстрируят тенденция к маскулинной (49 %) и андрогинной 
идентичности (34 %). Следовательно, в группах шейпинга наблядаетсѐ 
трехтиповаѐ разнородность контингента занимаящихсѐ женщин по 
гендерным (психологическим) особенностѐм личности.  

Метод антропометрии использовалсѐ длѐ выѐвлениѐ уровнѐ 
физического развитиѐ женщин, занимаящихсѐ шейпингом при 
формировании однородных групп во времѐ проведениѐ педагогического 
эксперимента. Также, по динамике изменений антропометрических 
показателей, оценивалась эффективность влиѐниѐ занѐтий шейпингом на 
организм женщин в процессе педагогического эксперимента. 
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Тестирование проводилось по методике, предложенной авторами 
системы шейпинг В. И. Прохорцевым *13, 71+. 

Антропометриѐ вклячала: а) измерение массы и длины тела (кг); 
б) определение обхватных размеров тела (см): О1 - запѐстьѐ, О2 – шеи, О3 – 
груди сверху, О4 – груди, О5 – талии, О6 – ѐгодиц, О7 – бедра, О8 – голени, 
О9 – щиколотки, О10 – плеча; в) замеры кожно-жировых складок (мм): С1 – 
на кисти, С2 – на предплечье, С3 – на плече спереди, С4 – на животе сверху, 
С5 – на животе снизу, С6 – на плече сзади, С7 – на спине сверху, С8 – на спине 
снизу, С9 – на боку, С10 – на бедре сзади, С11 – на бедре сбоку, С12 – на 
бедре внутри, С13 – на бедре спереди, С14 – на голени.  

Использовались общепринѐтые методы математической статистики. 
Достоверность различий между средними величинами определѐлась по  
t-критерия Стьядента. 

На втором этапе экспериментального исследованиѐ все женщины 
были разделены на относительно равноценные группы: контрольнуя (n=38) 
и экспериментальнуя (n=37) группы женщин, с разной гендерной 
идентичностья. 

В контрольной группе (КГ) женщин занѐтиѐ проводились по 
классической шейпинг-программе (шейпинг-классик). В ней занѐтиѐ 
проводились только с использованием классического шейпинга по 
стандартным видео-программам. 

В экспериментальной группе (ЭГ) была предложена разработаннаѐ 
нами методика, основаннаѐ на дифференцированном распределении 
нагрузки в зависимости от типов гендерной идентичности женщин. 

Занѐтиѐ шейпингом в обеих группах проводились три раза в неделя 
по 60 минут.  

Особенность проведениѐ экспериментальной методики заклячалась в 
разработке трех видов комплексов упражнений, различных по направления 
и интенсивности воздействиѐ, в каждой условно-выделенной подгруппе 
гендерной идентичности женщин. При этом направленность и интенсивность 
нагрузки экспериментальной программы в комплексах подбирались в 
зависимости от типа гендерной идентичности женщин.  

Первый комплекс упражнений длѐ использованиѐ на занѐтиѐх с 
женщинами маскулинного типа – преимущественно упражнениѐ в 
медленном темпе с отѐгощениѐми, направленность нагрузки длѐ 
наращиваниѐ тонуса мышечной массы. 

Второй комплекс упражнений длѐ использованиѐ на занѐтиѐх с жен-
щинами феминного типа – преимущественно упражнениѐ в быстром темпе 
без отѐгощений, направленность нагрузки длѐ сжиганиѐ жировой массы.  

Третий комплекс упражнений длѐ андрогинных женщин – 
упражнениѐ выполнѐятсѐ в среднем темпе с комплексной 
направленностья занѐтий. 
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Экспериментальные занѐтиѐ шейпингом проводились в 
организованном режиме в спортивном зале со специальным 
оборудованием. Условно сформированные экспериментальные подгруппы 
женщин (по типу гендерной идентичности) занимались одновременно, но 
каждаѐ в своем двигательном секторе с видео-инструктором.  

Оценка эффективности занѐтий осуществлѐлась на основе опреде-
лениѐ различий в показателѐх физического и психоэмоционального тестиро-
ваниѐ до начала эксперимента и в ходе одиннадцати месѐцев занѐтий. 

Результаты исследованиѐ и их обсуждение. Структура практического 
раздела занѐтий шейпингом в экспериментальной группе вклячала 
выполнение упражнений, разделенных на 11 блоков (серий) – длѐ 
последовательного прорабатываниѐ отдельных мышечных групп (табл. 2). 

Таблица 2  
Структура занѐтий шейпингом в экспериментальной группе  

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ 

Блоки, направленные на 
прорабатывание мышечных 

групп 

Продолжительность  
(мин) 

Часть занѐтиѐ 

1 Разминка 10 I Вводнаѐ 

2 Бедро (спереди)   4 

II Основнаѐ 

3 Бедро (сзади) 4 

4 Бедро (внутри) 4 

5 Бедро (сбоку) 4 

6 Ягодичные мышцы 4 

7 Пресс (сверху) 4 

8 Пресс (снизу) 4 

9 Область талии 4 

10 Индивидуальный блок  
- перваѐ зона 
- втораѐ зона 
- третьѐ зона 

 
4  
4  
4  

III Дополнительнаѐ 

11 Заминка 6 IV Заклячительнаѐ  
 

Анализ данных, полученных в начале первичного исследованиѐ, 
показал, что женщины контрольной и экспериментальной групп к началу 
эксперимента не имеят статистически достоверных различий (длѐ 5 % 
уровнѐ значимости) по большинству исследуемых показателей, что 
обеспечило проведение объективного педагогического эксперимента. 

Оценка физического развитиѐ женщин контрольной и 
экспериментальной групп оценивалась по процентному изменения 
показателей после эксперимента (рис. 1 и 2). 
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Условные обозначениѐ: 1 – обхват запѐстьѐ; 2 – обхват шеи; 3 – обхват груди 
сверху; 4 – обхват груди снизу; 5 – обхват талии; 6 – обхват бёдер; 7 – обхват бедра; 8 – 
обхват голени; 9 – обхват щиколотки; 10 – обхват плеча. 

 

Рис. 1. Изменение показателей обхватов тела женщин КГ и ЭГ после 
эксперимента, %. 

 

По окончании педагогического эксперимента установлено 
выраженное преимущество женщин экспериментальной группы по 
показателѐм физического развитиѐ. 

В результате проведенного педагогического эксперимента в 
экспериментальной группе наблядаятсѐ статистически достоверные 
изменениѐ следуящих обхватных показателей: обхвата груди (О3) 
(р<0,05), обхвата талии (О5) (р<0,05), обхвата ѐгодиц (О6) (р<0,05), обхвата 
бедра (О7) (р<0,05) и обхвата плеча (О10) (р<0,05). Так, изменение обхвата 
талии составило 20,2 %, обхвата ѐгодиц – 12,3 %, обхвата бедра – 16,8 %, 
обхвата груди сверху – 8,7 %, обхвата плеча – 6,1 %. 

Из рисунка видно, что если в экспериментальной группе к концу 
исследованиѐ обнаружены достоверные изменениѐ обхватных размеров, 
за исклячением обхватов запѐстьѐ (О1), обхвата шеи (О2), голени (О8) и 
щиколотки (О9), то в контрольной группе эти изменениѐ оказались 
незначимы и статистически недостоверными (р>0,05), за исклячением 
обхвата талии, где изменение данного показателѐ составило 7,8 % (р<0,05). 

Аналогичнаѐ закономерность наблядаетсѐ и в динамике 
показателей кожно-жировых складок. 
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Условные обозначениѐ: 1 – тыльнаѐ сторона кисти; 2 – предплечье; 3 – плечо 
спереди; 4 – живот сверху; 5 – живот снизу; 6 – плечо сзади; 7 – спина сверху; 8 – спина 
снизу; 9 – туловище сбоку; 10 – бедро сзади; 11 – бедро сбоку; 12 – бедро внутри; 13 – 
бедро спереди; 14 – голень. 

 

Рис. 2. Изменение показателей кожно-жировых складок тела 
женщин КГ и ЭГ после эксперимента, %. 

 

Так, динамика показателей кожно-жировых складок, представленнаѐ 
на рисунке 2, указывает на статистически достоверное уменьшение в 
экспериментальной группе толщины практически всех исследуемых кожно-
жировых складок. В частности, эти изменениѐ составили: на животе сверху 
(С4) – 35,7 % (р<0,05), на животе снизу (С5) – 35,5 % (р<0,05), на спине сверху 
(С7) – 31,9 %, (р<0,05), на спине снизу (С8) – 35,1 % (р<0,05), на туловище 
сбоку (С9) – 31,4 % (р<0,05), на бедре сзади (С10) – 35,5 % (р<0,05), на бедре 
сбоку (С11) – 28,1 % (р<0,05), на бедре внутри (С12) – 37,4 % (р<0,05) и на 
бедре спереди (С13) – 17,2 % (р<0,05). 

В отличие от экспериментальной, в контрольной группе 
произошедшие изменениѐ толщины кожно-жировых складок незначимы, 
однако, также наблядаетсѐ тенденциѐ к их уменьшения. Об этом 
свидетельствует достоверное (р<0,05) снижение общего количества жира 
(жировой компонент) в организме женщин этой группы на 13,7 %. В то же 
времѐ, в экспериментальной группе снижение процентного содержаниѐ 
жира у женщин более значительно – 18,7 % (р<0,05).  

Анализ вышеизложенных изменений показателей физического 
развитиѐ свидетельствует, что применение дифференцированной 
методики занѐтий шейпингом с учетом гендерной идентичности длѐ 
экспериментальной группы оказалось более эффективным. Последнее 
отражаетсѐ и в более выраженном снижении массы тела испытуемых 
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женщин на 15,0 %, в то времѐ как в контрольной группе снижение данного 
показателѐ составило 6,4 %.  

Таким образом, результаты педагогического эксперимента, даят 
основание утверждать, что разработаннаѐ методика дифференцированных 
шейпинг – программ, основанных на учете гендерной идентификации 
женщин оказалась более эффективной, чем общепринѐтаѐ. 

Исследование психического состоѐниѐ женщин проводилось с 
помощья методики, разработанной Н. А. Курганским *10, 44+, посредством 
которой оценивались психическаѐ активациѐ, интерес, эмоциональный 
тонус, напрѐжение и комфортность (табл. 3). 

В результате исходного психологического тестированиѐ женщин, 
было выѐвлено, что обе группы (КГ и ЭГ) имели средняя степень 
выраженности во всех исследуемых нами психологических состоѐниѐх. 
Отметим, что статистически достоверные различиѐ отсутствуят (p>0,05). 

Таблица 3 
Динамика показателей психического состоѐниѐ женщин 

экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп в процессе 
педагогического эксперимента (Х±m) 

Психические состоѐниѐ 

До эксперимента После эксперимента 

p КГ 
(n=38) 

ЭГ 
(n=37) 

КГ 
(n=38) 

ЭГ 
(n=37) 

Психическаѐ активациѐ 10,2±0,5 11,0±0,5 9,0±0,6 8,7±0,5 
>0,05 

Степень выраженности среднѐѐ среднѐѐ среднѐѐ среднѐѐ 

Интерес 11,6±0,3 12,0±0,6 9,4±0,4 8,8±0,5 
>0,05 

Степень выраженности среднѐѐ среднѐѐ среднѐѐ среднѐѐ 

Эмоциональный тонус 9,4±0,4 10,0±0,3 12,1±0,5 7,1±0,4 
<0,05 

Степень выраженности среднѐѐ среднѐѐ среднѐѐ высокаѐ 

Напрѐжение 13,5±0,6 12,5±0,4 10,1±0,5 7,9±0,6 
<0,05 

Степень выраженности среднѐѐ среднѐѐ среднѐѐ низкаѐ 

Комфортность 9,2±0,5 10,1±0,5 8,7±0,3 7,2±0,4 
<0,05 

Степень выраженности среднѐѐ среднѐѐ среднѐѐ высокаѐ 
 

По окончании педагогического эксперимента в динамике 
психического состоѐниѐ женщин экспериментальной группы наблядались 
положительные изменениѐ по всем показателѐм. Средней степени 
выраженности в конце эксперимента соответствовали показатели 
психической активации и интереса, которые снизились на 20,9 % и на 
26,6 % соответственно (p<0,05). Высокой степени выраженности 
соответствовали показатели эмоционального тонуса и комфортности, 
которые снизились на 29,0 % и на 28,7 % (p<0,05). Показатель напрѐжениѐ 
снизилсѐ на 36,8 % и стал соответствовать низкой степени выраженности. 

В результате психологического тестированиѐ выѐвлена 
положительнаѐ динамика всех психических состоѐний у женщин ЭГ, что 
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свидетельствует об эффективности применениѐ предложенной 
оздоровительной методики. 

Сравнительный анализ конечных средних показателей психического 
состоѐниѐ женщин выѐвил, что в экспериментальной группе, по сравнения 
с контрольной, улучшились такие показатели, как эмоциональный тонус – 
на 41,3 %, напрѐжение – на 21,7 %, комфортность – на 17,2 % (p<0,05). 
Следовательно, можно заклячить, что экспериментальнаѐ методика более 
положительно воздействует на психическое состоѐние женщин. 

Выводы и перспективы дальнейших научных исследований. В 
результате проведенного педагогического эксперимента в 
экспериментальной группе, по сравнения с контрольной, при 
относительно одинаковом уровне физического и психического состоѐниѐ, 
отмечаетсѐ более интенсивнаѐ, положительнаѐ динамика по исследуемым 
показателѐм. Результаты проведенных исследований определили 
возможность составлениѐ тренировочных программ различной 
направленности и интенсивности длѐ женщин зрелого возраста, 
занимаящихсѐ шейпингом, с учетом гендерной идентичности. 

Следовательно, применение экспериментальной методики занѐтий 
шейпингом, с учетом типа гендерной идентичности женщин, позволило 
улучшить телосложение женщин и оптимизировать психологическое 
состоѐние, что положительно повлиѐло на процесс их адаптации к 
условиѐм жизни. 

Таким образом, полученные в педагогическом эксперименте 
результаты позволѐят предположить возможность наличиѐ гендерной 
(психологической) дифференциации женщин при начальном 
формировании шейпинг-групп, планировании и составлении 
тренировочных шейпинг-программ длѐ успешности и комфортности в 
достижении оздоровительных целей женщин зрелого возраста.  

Гендерный подход выступает фактором индивидуализации в 
процессе физкультурно-оздоровительных занѐтий шейпингом, он 
повышает заинтересованность в нем, способствуѐ формирования 
гармоничного единства телесного и духовного начала занимаящихсѐ. 

Перспективы дальнейших исследований заклячаятсѐ в   
целенаправленном изучении влиѐниѐ занѐтий шейпингом по методике 
гендерной дифференциации на различные функциональные системы 
организма женщин зрелого возраста. 
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РЕЗЯМЕ 
Врублевский Е., Скидан А.  Оптимизациѐ психофизического состоѐниѐ женщин в 

процессе занѐтий оздоровительным шейпингом на основе учета их гендерной 
идентичности. 

Цель: разработать и экспериментально обосновать дифференцированнуя 
методику оздоровительных занѐтий шейпингом длѐ женщин зрелого возраста. 
Методы: анализ научно-методической литературы, педагогические наблядениѐ и 
эксперимент, антропометрические измерениѐ, методы математической 
статистики. Результаты исследованиѐ: благоприѐтнаѐ динамика физического 
развитиѐ и психологического состоѐниѐ женщин. Практическое значение исследованиѐ: 
применение и внедрение инновационной методики длѐ женщин, занимаящихсѐ 
шейпингом. Выводы: оптимизациѐ психофизического состоѐниѐ женщин. Перспективы 
дальнейших исследований: изучение методики гендерной дифференциации на 
функциональные системы организма женщин в процессе занѐтий шейпингом. 
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Ключевые слова: гендернаѐ идентичность, женщины, зрелый возраст, 
шейпинг, шейпинг-программы, оздоровительные занѐтиѐ, физическое развитие, 

психологическое состоѐние. 
SUMMARY 

Vrublevsky E., Skidan A. The optimization of women's psychophysical state in the 
process of health-improving shaping activity on the basis of their gender identity. 

The objective of the research was to work out and experimentally substantiate the 
methodology of health-improving shaping activity for mature age women taking into 
account their gender identity. 

Methods: the analysis of methodological literature, pedagogical observations, 
pedagogical experiment, anthropometric measurements, methods of mathematical statistics. 
The results of the research give grounds for the statement that the application of shaping 
programs, based on the load differentiable distribution depending on gender types of women has 
a favorable effect on the women's physical development. The analysis of the data of girth sizes of 
the bodies derived in the end of the experiment revealed statistically reliable changes in the next 
indexes: chest, waistline,   buttock girth, thigh and shoulder girths. 

Statistically reliable diminution is observed in the  folds of fat indexes: at the top of belly, 
at the bottom of belly, at  the top of back, at the bottom of back, on one side of  a trunk, at back 
side of a hip, on one side of  a hip, inside a hip and at front of a hip. Also, the valid decrease of 
general amount of fat and mass of body of the subjects is revealed. In the result of the research 
of women's psychological state positive changes are observed in all explored figures: psychical 
activation, interest, emotional tone, effort and comfort. The practical importance of the research 
consists in significant pedagogical and health-improving effectiveness of introduction and 
adaptation in the practice process women, doing shaping exercises as well as account of gender 
identity to improve and optimize the process of body correction and physical state normalization. 
The results can be applied in the work of shaping instructors at the stage of shaping groups 
formation, during planning and working out training shaping programs, for success and comfort 
in achievement of health-improving targets of mature age women.  

The resume is that the use of health-improving shaping methodology made it possible 
to optimize psychophysical state of mature age women. The possibility of working out 
training programs for women doing shaping exercises taking into account their gender 
identity is detected.  

Prospective of further inquiries consists in the study of the methodology of gender 
differentiation of the functional systems of women’s organism in the process of shaping activity. 

Key words: gender identity, women, mature age, shaping, shaping programs, health-
improving activity, physical development, psychological state. 
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ДИНАМІКА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МІСЬКИХ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО 
ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

У результаті дослідженнѐ, проведеного з інтервалом у 5 років (2010/2015 рр.), 
встановлено достовірне зниженнѐ середніх значень інтегральних оцінок рухової 
активності учнів середнього шкільного віку міських загальноосвітніх шкіл на 16,4 % 
(p<0,001). Встановлено достовірне (p<0,05) підвищеннѐ частки школѐрів, ѐкі не 
виконуять ранкову гімнастику в 1,7 рази, у 3 рази частки дітей, ѐкі не займаятьсѐ 
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на уроках фізкультури в повну силу. У 1,3 рази, знизиласѐ частка дітей із тривалістя 
прогулѐнок на свіжому повітрі 1,5 години й більше (p<0,01). У школѐрів з низьким 
рівнем рухової активності ймовірність наѐвності захворявань достовірно 
підвищуютьсѐ на 20,0 %  порівнѐно із середнім і високим рівнѐми (p<0,01). Отримані 
результати доводѐть необхідність розробки та впровадженнѐ гігіюнічних заходів із 
підвищеннѐ фізичної активності школѐрів. 

Ключові слова: рухова активність, ранкова гімнастика, учні середнього 
шкільного віку, здоров’ѐ, здоровий спосіб життѐ, анкетне опитуваннѐ, інтегральна 
оцінка, відносний ризик. 
 

Постановка проблеми. Достатнѐ рухова активність ю одним із 
найважливіших критеріїв здорового способу життѐ. Відомо, що навіть 
помірна фізична активність зумовляю покращеннѐ фізичного та 
психологічного здоров’ѐ дітей і підлітків, знижую ризик кардіометаболічних 
порушень, шанси набрати зайву вагу *2, 109; 4, 710; 5, 891; 7, 87; 8, 7; 9, 1439+.  

Аналіз актуальних досліджень. Низка зарубіжних досліджень і наші 
власні дані, отримані за останні п’ѐть років, показали, що впровадженнѐ у 
шкільний процес додаткових уроків фізичного вихованнѐ не вирішую проблем 
малорухливого способу життѐ та не сприѐю покращення показників здоров’ѐ 
*3, 13; 6, 10;+. Тому вивченнѐ особливостей динаміки показників рухової 
активності учнів середнього шкільного віку протѐгом днѐ та визначеннѐ 
найбільш проблемних аспектів ю актуальним і своючасним. 

Метоя даного дослідженнѐ було вивченнѐ динаміки рухової 
активності учнів середнього шкільного віку міських загальноосвітніх 
навчальних закладів з 2010 по 2015 рр.  

Матеріали та методи дослідженнѐ. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 
була розроблена спеціальна анкета «Моѐ рухова активність», у ѐкій у адато-
ваній длѐ дітей середнього шкільного віку формі наведені 12 питань з ранжо-
ваними варіантами відповідей стосовно їх рухової активності ѐк у шкільний, 
так і у позашкільний час. Участь у дослідженні проводиласѐ за умови інфор-
мованої згоди. Опитуваннѐ було проведене двічі з п’ѐтирічним інтервалом у 
2010 та 2015 рр. В опитуванні взѐли участь учні загальноосвітніх навчальних 
закладів м. Киюва. У 2010 році в дослідженнѐ було вклячено 285 анкет (136 
хлопчиків і 149 дівчаток), у 2015 – 380 анкет (193 хлопчиків і 187 дівчаток). 

З метоя встановленнѐ загальних закономірностей оцінки рухової 
активності (РА) дітей був розрахований інтегральний показник рівнѐ 
рухової активності. Інтегральну оцінку розраховували ѐк 
середньоарифметичне значеннѐ бальної оцінки 12 показників анкети (за 
шкалоя від 1 до 4 балів).  

Кількісну характеристику впливу факторів оцінявали за допомогоя 
розрахунку відносного ризику (RR). Систематизаціѐ матеріалу й первинна 
математична обробка були виконані за допомогоя таблиць Microsoft 
EXCEL 2013. Статистична обробка проводиласѐ з використаннѐм пакету 
STATISTICA 8.0. 
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Викладеннѐ основного матеріалу. Аналіз даних 2015 року щодо 
інтенсивності ранкової та вечірньої РА дітей середнього шкільного віку 
показав, що ранкову гімнастику кожний день виконую (18,2±2,0 %) школѐрів, 
а ніколи не робить (26,6±2,3 %), (табл. 1). Порівнѐно з даними анкетуваннѐ 
2010 року частка дітей, ѐкі виконуять ранкову гімнастику кожний день, 
підвищиласѐ на 5,7 % (t=2,4; p<0,05), але також підвищиласѐ на 11,0 % і 
частка дітей, ѐкі ніколи зранку не виконуять фізичні вправи (t=3,8; p<0,01). 
Встановлено, що з 5-го по 9-й клас частка учнів, що вранці роблѐть фізичні 
вправи зменшуютьсѐ в 2,9 разів (t=4,0; p<0,001), а частка учнів, ѐкі не 
виконуять ранкову гімнастику збільшуютьсѐ в 1,5 рази (t=2,1; p<0,05).  

Таблицѐ 1 
Характеристика позашкільної рухової активності учнів, 2015 р. (Р±m) 

Групи 
 

Дані Відповіді на питаннѐ 

ніколи інколи 2-3 рази на 
тиждень 

щоднѐ 

Роблѐть ранкову гімнастику, N=380 

Усѐ 
когорта 

n 101 180 30 69 

% 26,6±2,3 47,4±2,6 7,9±1,4 18,2±2,0 

Гулѐять 1,5-2 години на день і більше, N=373 

Усѐ 
когорта 

n 21 52 119 181 

% 5,6±1,2 13,9±1,8 31,9±2,4 48,5±2,6 
 

За даними опитуваннѐ у 2015 році визначено, що у (48,5±2,6 %) учнів 
середнього шкільного віку прогулѐнки триваять більш, ніж 1,5 години 
щоднѐ, 2–3 рази на тиждень – у (31,9±2,4 %), інколи – у (13,9±1,8%), 
ніколи – у (5,6±1,2%). Тривалість прогулѐнок більше 1,5 годин статистично 
не відрізнѐютьсѐ в учнів різних класів (p>0,7). Зазначимо, що порівнѐно з 
2010 роком частка дітей, ѐкі щоднѐ гулѐять на свіжому повітрі більш, ніж 
1,5 години зменшиласѐ на 13,5 % (t=3,09; p<0,01), (рис.1). 

Аналіз наданих відповідей у 2015 році показав, що майже на 
кожному уроці (35,5±2,5 %) учні виходѐть до дошки, (50,5±2,6 %), учні 
відповідаять стоѐчи, (28,8±2,3 %), виконуять з учителем вправи на 
фізкультхвилинках, що статистично не відрізнѐютьсѐ від даних опитуваннѐ у 
2010 році (p>0,1). Але встановлено, що частка дітей, ѐкі не проѐвлѐять 
фізичну активність на уроках, у 2015 році порівнѐно з 2010 роком 
підвищиласѐ на (5,2–8,2 %, p<0,05), (рис. 2). 

Характеристика фізичної активності учнів на уроках представлена в 
табл. 2.  
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Рис. 1. Порівнѐльна характеристика позашкільної фізичної активності 

учнів середнього шкільного віку на уроках, 2010, 2015 рр., % 
 

Таблицѐ 2 
Характеристика фізичної активності учнів середнього шкільного віку на 

уроках, 2015 р. (Р±m) 

Групи  
  

Дані 

Виходѐть до дошки, 
N=380 

Відповідаять 
стоѐчи, N=372 

Роблѐть 
фізкультхвилинки, 

N=374 

майже на 
кожному 

уроці 
інколи 

майже 
на 

кожному 
уроці 

інколи 
майже на 
кожному 

уроці 
інколи 

Усѐ 
когорта 

n 135 245 188 184 108 266 

% 35,5±2,5 64,5±2,5 50,5±2,6 49,5±2,6 28,8±2,3 71,2±2,3 
 

Встановлено корелѐційний зв’ѐзок зниженнѐ фізичної активності на 
уроках з 5-го по 9-й клас (r=-0,41; p<0,001). У результаті більш детального 
аналізу виѐвлено, що частка учнів, що активно виходѐть до дошки, з 5-го по 
9-й класи зменшуютьсѐ 3,5 рази (t=7,4; p<0,001), частка учнів, що часто 
відповідаять стоѐчи – удвічі (t=5,0; p<0,001), частка учнів, що приймаять 
участь у фізкультхвилинках – у 3,7 разів (t=6,5; p<0,001).  

 
Рис. 2. Порівнѐльна характеристика фізичної активності учнів 

середнього шкільного віку на уроках, 2010, 2015 рр., % 
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Активність учнів середнього шкільного віку у 2015 році на перервах 
представлена в табл. 3. Переважна більшість дітей – (71,0±2,3 %) виходить 
на перерву одразу післѐ дзвінка (табл. 3). При цьому результати учнів 5-го, 
7-го та 9-го класу статистично не відрізнѐятьсѐ (p>0,1). Більше половини 
дітей середнього шкільного віку на перервах ніколи не займаятьсѐ 
руховоя активністя – (53,6±2,6 %), длѐ 5-го, 7-го та 9-го класів відповідні 
значеннѐ складаять (53,9±4,6 %), (40,4±4,3 %), (66,4±4,1 %) (p<0,05). Часто 
рухаятьсѐ на перервах тільки (14,3±1,8 %) учнів дослідженої когорти.  

Таблицѐ 3 
Характеристика фізичної активності учнів середнього шкільного віку під 

час перерв, 2015 р. (Р±m) 
  
 Групи 

Д
ан

і 

Виходѐть на перерву 
одразу післѐ дзвінка, 

N=379 

Під час перерв 
займаятьсѐ руховоя 

активністя, N=377 

Під час великої перерви 
виходѐть на шкільне 

подвір’ѐ,  
N=378 

ні  інколи
  

часто  ні  інколи
  

часто  ні  інкол
и  

часто  

Усѐ 
когор

та 
  

n 35 75 269 202 121 54 218 82 78 

% 9,2±
1,5 

19,8±2
,0 

71,0±2
,3 

53,6±2,
6 

32,1±2,
4 

14,3±1,
8 

57,7±2,
5 

21,7±
2,1 

20,6±2,
1 

 

Встановлено, що у 2015 році порівнѐно з 2010 роком достовірно 
підвищуютьсѐ частка дітей, ѐкі виходѐть на перерву одразу післѐ дзвінка 3 
(35,9±3,5 %) до (53,8±2,3 %), (t=4,2; p<0,01), (рис.2). Рухова активність дітей 
під час перерв, у 2015 році навпаки знижуютьсѐ. Так, частка школѐрів, ѐкі 
під час перерв ю малоактивними, у 2010 році складала (41,2±3,6%), у 2015 – 
(53,6±2,6%) (t=2,8; p<0,05). У 2010 році частка школѐрів, ѐкі проводили 
велику перерву на подвір’ї, була вищоя на 29,9 %, ніж у 2015 році (t=3,7; 
p<0,01), а частка школѐрів, ѐкі віддавали перевагу проведення відпочинку 
у приміщенні зменшилась на 36,3 % (t=9,1; p<0,001) (рис.3).  

 
Рис. 3. Порівнѐльна характеристика фізичної активності учнів 

середнього шкільного віку на перервах, 2010, 2015 рр., % 
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Вивченнѐ активності учнів на уроках фізкультури у 2015 році показало, 
що завжди їх відвідую (73,2±2,3 %) дітей, часто – (15,7±1,9 %), інколи – (9,0±1,5 
%), ніколи не відвідуять – (2,1±0,7 %), (табл. 4). Серед учнів 5-го класу частка 
дітей, що завжди відвідуять уроки фізкультури складаю (82,9±3,5 %), серед 
учнів 7-го класу – (78,4±3,6 %), а серед дев’ѐтикласників – тільки (59,2±4,3 %), 
тобто частка дітей, що завжди відвідую уроки фізкультури з 5-го по 9-й клас 
зменшуютьсѐ в 1,4 рази (t=4,3; p<0,01). Порівнѐно з даними 2010 року частка 
дітей, ѐкі завжди відвідуять уроки фізкультури, зменшиласѐ на 10,1 % (t=2,9; 
p<0,05). Також при опитуванні у 2010 році не було виѐвлено дітей, ѐкі не 
відвідуять уроки фізкультури (рис. 3). 

Таблицѐ 4 
Характеристика активності учнів середнього шкільного віку на уроках 

фізкультури, 2015 р. (Р±m) 
 
Групи 

Д
ан

і 

Відвідуя уроки фізкультури, N=377 На уроках фізкультури займаясь у 
повну силу, N=380 

ні  інколи часто  так  ні  інколи  часто  так  

Всѐ 
когор

та  

n 8 34 59 276 30 58 91 201 

% 2,1± 
0,7 

9,0±1,5 15,7±1,9 73,2±
2,3 

7,9±1,
4 

15,3±1,
8 

23,9±2,
2 

52,9±2,
6 

 

У 2015 році більша частина школѐрів відмітила, що займаютьсѐ на 
уроках фізкультури у повну силу майже завжди – (76,8±2,2 %). При цьому 
частка дітей, що займаятьсѐ з повноя віддачея достовірно знижуютьсѐ з 5-
го по 9-й клас з (63,0±4,4 %) до (41,9±4,3 %) (t=3,4; p<0,01). Відмінностей 
між даними 2010 р. та 2015 р. щодо повноцінного підходу до занѐть на 
уроках фізкультури не виѐвлено (p<0,1), але у 2015 році частка дітей, ѐкі 
ніколи не займаятьсѐ у повну силу складаю (7,9± 1,4%), що втричі більше, 
ніж у 2010 році (t=2,9; p<0,05) (рис. 4). 

 
Рис. 4. Порівнѐльна характеристика фізичної активності учнів серед-

нього шкільного віку у фізкультурно-спортивній діѐльності, 2010, 2015 рр., % 
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Графічне зображеннѐ частоти відвідуваннѐ шкільних і позашкільних 
спортивних/танцявальних гуртків у 2010/2015 рр. представлена на рис. 3. 
Встановлено, що у 2015 році частка дітей, ѐкі регулѐрно займаятьсѐ у 
шкільних гуртках, порівнѐно з 2010 роком, зменшиласѐ на 17,2 % (t=4,2; 
p<0,001), у позашкільних – на 29,1 % (t=6,8; p<0,001). Частка дітей, ѐкі не 
займаятьсѐ у спортивних/танцявальних секціѐх у школі підвищилась на 
23,3 % (t=5,6; p<0,001), поза школоя – на 28,5 % (t=6,8; p<0,001). 

За даними опитуваннѐ 2015 року, у шкільних 
спортивних/хореографічних гуртках регулѐрно займаютьсѐ менше учнів, 
ніж у позашкільних (19,8±2,1 %) та (35,0±2,1 %) (t=4,7; p<0,001) відповідно 
(табл. 5). З них 2–3 рази на тиждень у шкільних гуртках займаютьсѐ 
(14,9±1,8 %) дітей, у позашкільних гуртках – (23,3±2,2 %) (t=3,0; p<0,01), а 4–
5 разів на тиждень відповідно (4,9±1,1 %) та (11,7±1,7 %) (t=3,3; p<0,01). 
Частка дітей, ѐкі займаятьсѐ у шкільних гуртках зменшуютьсѐ в 3,7 разів з 5-
го по 9-й класи зі значеннѐми (33,9±4,4 %) до (9,2±2,5 %) (t=4,7; p<0,001) 
відповідно. Порѐд із цим відзначимо, що частка дітей, ѐкі займаятьсѐ у 
позашкільних гуртках з 5-го по 9-й класи, також знижуютьсѐ, але тільки на 
12,1 % (t=2,0; p<0,05). Це свідчить про непривабливість шкільних гуртків 
длѐ дітей середнього шкільного віку. 

Таблицѐ 5 
Характеристика активності учнів середнього шкільного віку при занѐттѐх 

у спортивних/танцявальних секціѐх, 2015 р. (Р±m) 
 Групи Дані Займаясь у шкільних  

спортивних або танцявальних 
секціѐх, N = 377 

Займаясь у позашкільних  
спортивних або танцявальних 

секціѐх, N = 377 

ні 
2-3 рази 

на 
тиждень 

4-5 разів 
на 

тиждень 
ні 

2-3 рази 
на 

тиждень 

4-5 разів на 
тиждень 

усѐ 
когорта  

n 302 56 19 245 88 44 

% 80,2±2,1 14,9±1,8 4,9±1,1 65,0±2,5 23,3±2,2 11,7±1,7 
 

Оскільки частина дітей відповідаячи на питаннѐ анкети вказали, що 
відвідуять ѐк шкільні, так і позашкільні гуртки. Нами проведено аналіз з 
урахуваннѐм таких категорій (табл. 6):  

 відвідую спортивні гуртки у школі й поза школоя;  

 відвідую танцявальні гуртки у школі й поза школоя;  

 відвідую одночасно і спортивні, і танцявальні гуртки (наприклад; у 
школі відвідую хореографічну секція; а поза школоя – спортивну); 

 відвідую тільки спортивну або тільки танцявальну секція;  

 відвідую інші гуртки у школі або поза школоя; 

 не відвідую жодного гуртка. 
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Таблицѐ 6 
Розподіл учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо 

відвідуваннѐ шкільних і позашкільних гуртків, 2015 р. (P±m) 
Категоріѐ 5 клас 7 клас 9 клас Усѐ когорта 

n % n % n % n % 

відвідую спортивні 
гуртки і у школі і  
поза школоя;  

13 7,8±2,1 13 8,9±2,4 10 6,2±1,9 36 7,6±1,2 

відвідую танцявальні 
гуртки і у школі і  
поза школоя;  

2 1,2±0,8 4 2,7±1,3 2 1,2±0,9 8 1,7±0,6 

відвідую одночасно і 
спортивні і 
танцявальні гуртки  

2 1,2±0,8 3 2,1±1,2 2 1,2±0,9 7 1,5±0,6 

відвідую тільки 
спортивну або тільки 
танцявальну секція  

44 26,5±3,4 45 30,8±3,8 46 28,4±3,5 135 28,5±2,1 

відвідую інші гуртки у 
школі або поза 
школоя  

9 5,4±1,8 9 6,2±2,0 15 9,3±2,3 33 6,9±1,2 

не відвідую жодного 
гуртка 

96 57,9±3,8 72 49,3±4,1 87 53,7±3,9 255 53,8±2,3 

Всього 166 100,0 146 100,0 162 100,0 474 100,0 

 
Отже, (28,5±2,1 %) дітей середнього шкільного віку відвідую тільки 

спортивну або танцявальну секція, але десѐта частина дітей – (10,8±1,4 %) 
маю надмірне фізичне навантаженнѐ, відвідуячи і хореографічні, і 
спортивні гуртки. 

Середні значеннѐ інтегральної оцінки рівнѐ РА дітей, визначені у 
2010 та 2015 рр. наведені в табл. 7.  

У 2015 році порівнѐно з 2010 р. визначено зниженнѐ середнього 
рівнѐ ІОРА, ѐк у загальних групах дослідженнѐ, так і групах за гендерними 
ознаками, на 15,9-16,9% (p<0,001). Так, середню значеннѐ бальної оцінки у 
групі хлопчиків знизилосѐ з 2,82±0,03 балів у 2010 році до 2,37±0,03 балів у 
2015 році (t=10,4; p<0,001), у групі дівчаток відповідні значеннѐ складаять 
2,79±0,03 бали та 2,32±0,03 бали (t=10,9; p<0,001), у загальній групі 
дослідженнѐ – 2,81±0,02 та 2,35±0,02 бали (t=12,5; p<0,001). Відмінностей 
середніх значень показника ІОРА за гендерними ознаками не виѐвлено 
(p>0,2), хоча середнѐ рухова активність хлопчиків була дещо вища, ніж у 
дівчаток при обох дослідженнѐ. Необхідно відмітити, що аналогічні 
дослідженнѐ, проведені у м. Суми показали достовірно (р<0,001) вищий 
рівень РА у хлопчиків, ніж у дівчат *1, 56+. 
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Таблицѐ 7 
Середній рівень інтегральної оцінки рухової активності учнів середнього 

шкільного віку 2010 р., 2015 р. (бали, М±m) 
 Рік Групи Кількість дітей Середню Похибка Стандартне 

відхиленнѐ 

2010 

хлопці 136 2,82 0,03 0,35 

дівчата 149 2,79 0,03 0,37 

обидві групи 285 2,81 0,02 0,51 

2015 

хлопці 188 2,37 0,03 0,41 

дівчата 185 2,32 0,03 0,41 

обидві групи 373 2,35 0,02 0,39 
  

Вивченнѐ відмінностей рівнѐ РА показало достовірне зниженнѐ 
інтегрального показника з 5-го по 9-й клас (F=31,5; p<0,001). Оцінка 
показника ІОРА за категоріѐми показала, що (27,4±2,3%) дітей середнього 
шкільного віку маю низький рівень рухової активності, (64,4±2,5%) – 
середній, (8,2±1,4%) – високий (табл. 8). З 5-го по 9-й клас частка дітей з 
низьким рівнем РА підвищуютьсѐ у 2,6 разів із (15,9±3,4 %) до (41,2±4,3 %) 
відповідно, а з високим рівнем – знижуютьсѐ в 5,9 разів з (13,5±3,1 %) до 
(2,3±1,3 %) відповідно (r=0,26; p<0,001). Статистичного підтвердженнѐ 
відмінностей рівнів РА за гендерними ознаками не виѐвлено (p>0,1). 

Таблицѐ 8 
Розподіл дітей середнього шкільного віку за градаціѐми інтегральної 

оцінки рівнѐ рухової активності, 2015 р. (Р±m) 
Клас Стать Дані Рівень рухової активності 

низький  середній  високий  

Всѐ когорта 
  
 (χ2=3,8; p > 0,1) 
  
  
  

хлопці 
  

n 47 128 20 

% 24,1±3,1 65,6±3,4 10,3±2,2 

дівчата 
  

n 57 116 11 

% 30,9±3,4 63,2±3,6 5,9±1,7 

всѐ група 
  

n 104 244 31 

% 27,4±2,3 64,4±2,5 8,2±1,4 
 

Встановлено взаюмозв’ѐзок між рівнем рухової активності й 
наѐвністя/відсутністя захворявань (χ2=7,4; p<0,05) (табл. 9). При низькому 
рівні рухової активності частка дітей із захворяваннѐми складаю 
(82,7±3,7 %), при середньому – (69,7±2,9 %), при високому – (64,5±8,6 %).  

При низькому рівні рухової активності ймовірність наѐвності 
захворявань підвищуютьсѐ на 20,0 %, порівнѐно із середнім і високим 
(RR=1,2; ДІ 1,1-1,3; p<0,01). Зауважимо, що наѐвність захворявань, у своя 
чергу, підвищую ймовірність низького рівнѐ рухової активності майже вдвічі 
(RR=1,78; ДІ 1,13-2,81; p<0,05).  
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Таблицѐ 9  
Розподіл учнів середнього шкільного віку за градаціѐми рухової 

активності та захворяваність (Р±m) 
Рівень РА наѐвність захворявань відсутність захворявань 

низький рівень РА  86 18 

82,7±3,7 17,3±3,7 

середній рівень РА  170 74 

69,7±2,9 30,3±2,9 

високий рівень РА  20 11 

64,5±8,6 35,5±8,6 

усѐ когорта  276 103 

72,8±2,3 27,2±2,3 
 

Отже, з 2010 по 2015 рр. спостерігаютьсѐ зниженнѐ загальної оцінки 
рухової активності дітей середнього шкільного віку, що зумовлене зростан-
нѐм частки дітей, ѐкі надаять перевагу пасивному відпочинку та проѐвлѐять 
знижену активність на уроках, а також під час здійсненнѐ фізкультурно-спор-
тивної діѐльності. Це свідчить про відсутність мотивації до свідомого підви-
щеннѐ рівнѐ своюї рухової активності. Длѐ зміни ситуації, що склаласѐ, необ-
хідим ю визначеннѐ факторів, ѐкі найбільш впливаять на поведінкові реакції 
підлітків (сім’ѐ, поведінка ровесників, реклама, транспорт, шкільні чинники) 
та їх впровадженнѐ на рівні державної освітньої політики разом з удоскона-
леннѐм умов шкільного середовища щодо сприѐннѐ фізичній активності.  

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. 
1. Середню значеннѐ інтегральної оцінки рухової активності у групі 

хлопчиків знизилосѐ з 2,82±0,03 балів у 2010 році до 2,37±0,03 балів у 2015 
році (t=10,4; p<0,001), у групі дівчаток – з 2,79±0,03 балів до 2,32±0,03 балів 
(t=10,9; p<0,001), у загальній групі дослідженнѐ – з 2,81±0,02 балів до 
2,35±0,02 балів (t=12,5; p<0,001). 

2. З 2010 по 2015 рр. виѐвлено підвищеннѐ частки дітей, ѐкі не 
виконуять ранкову гімнастику, в 1,7 разів (p<0,05), зниженнѐ частки дітей з 
тривалістя у 1,5 години прогулѐнок на свіжому повітрі в 1,3 рази (p<0,05), 
зниженнѐ частки дітей, ѐкі виконуять фізкульхвилинки на уроках, в 1,4 
рази (p<0,05), підвищеннѐ частки дітей, ѐкі не виходѐть на великій перерві 
на шкільне подвір’ѐ, у 2,7 разів (p<0,001) та не займаятьсѐ на уроках 
фізкультури в повну силу в 3,0 рази (p<0,001), зниженнѐ частки дітей, ѐкі 
відвідуять спортивні/танцявальні гуртки, в 1,8 разів (p<0,001). 

3. При низькому рівні рухової активності ймовірність наѐвності 
захворявань підвищуютьсѐ на 20,0 %, порівнѐно із середнім і високим 
(RR=1,2; ДІ 1,1-1,3; p<0,01). 

Актуальність проблеми, ѐка висвітлена в статті, зумовлена 
зниженнѐм рухової активності школѐрів середнього віку, що ю елементом 
здорового способу життѐ, за рахунок збільшеннѐ популѐрних і 
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привабливих видів нефізичної діѐльності (комп’ятерні ігри, соціальні 
мережі, ігрові автомати тощо). До того ж, різке прогресуваннѐ серед 
школѐрів кількості хронічних хвороб, захворявань опорно-рухового 
апарату, ендокринних розладів, неврозів, а в динаміці навчального 
процесу з першого по одинадцѐтий клас – збільшеннѐ в декілька разів 
показників захворяваності учнів за всіма нозологічними формами, що ю 
наслідком, у т.ч. й гіподинамії, свідчить про нагальну необхідність 
подальшого вивченнѐ, розробки та впровадженнѐ гігіюнічних заходів щодо 
покращеннѐ фізичної активності школѐрів. 
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РЕЗЯМЕ 
Гозак С., Елизарова Е., Парац А. Динамика двигательной активности городских 

учеников среднего школьного возраста. 
В результате исследованиѐ, проведенного с интервалом в пѐть лет 

(2010/2015 гг.), установлено достоверное снижение средних значений интегральных 
оценок двигательной активности учеников среднего школьного возраста городских 
общеобразовательных школ на 16,4 % (p<0,001). Выѐвлено достоверное (p<0,05) 
повышение доли школьников, не выполнѐящих утренняя гимнастику в 1,7 раза, в 3 
раза доли детей, не занимаящихсѐ на уроках физической культуры в полнуя силу. В 
1,3 раза, снизилась долѐ детей с продолжительностья прогулок на свежем воздухе 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26739729
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1,5 часа и больше (p<0,01). У школьников с низким уровнем двигательной активности 
вероѐтность наличиѐ заболеваний достоверно повышаетсѐ на 20 % в сравнении со 
средним и высоким уровнѐми (p<0,01). Полученные результаты доказываят 
необходимость разработки и внедрениѐ гигиенических мероприѐтий по повышения 
физической активности школьников. 

Ключевые слова: двигательнаѐ активность, утреннѐѐ гимнастика, ученики 
среднего школьного возраста, здоровье, здоровый образ жизни, анкетный опрос, 
интегральнаѐ оценка, относительный риск. 

SUMMARY 
Hozak S., Yelizarova O., Parats А. The dynamics of motor activity of urban pupils of 

secondary school age. 
The aim of this research was to study the dynamics of motor activity of urban pupils of 

secondary school age from 2010 to 2015. With the help of questionnaire «My physical activity», 
which included 12 questions about the physical activity both at school and outside school hours in 
adapted for secondary school age children form, two surveys with a five-year interval were 
conducted in Kyiv. To establish the common patterns of physical activity assessment, the integral 
indicator of the level of physical activity has been calculated. The quantitative characteristics of 
the influence factors have been assessed by calculating the relative risk. 

It is determined that in the process of the study the integral estimation of the average 
value of physical activity is decreased by 16,4 % (p<0,001). In the 2010-2015 period we have 
determined (p<0,05) the following increase: the proportion of the pupils that do not do morning 
exercises - in 1,7 times, the proportion of children who do not come to the school yard during the 
break - in 2,7 times, the proportion of children who are not engaged in the lessons of physical 
training in full force - in 3 times; significantly, the proportion of children walking 1,5 hours or more 
in the open air decreased by 1,3 time; the proportion of children who are engaged in «physical 
activity minutes» in the classrooms decreased by 1,4 times and the proportion of children 
attending sports/dance clubs decreased by 1.8 times. The probability of diseases of the pupils with 
low physical activity increased significantly by 20% in comparison with average and high (p<0,01). 
The diseases, in turn, increase the likelihood of low physical activity almost in 2 times.  

That’s why the sufficient physical activity as an important criterion for a healthy 
lifestyle of the middle-aged pupils is decreasing by increasing the popular types of non-
physical activity (computer games, social networks) and shows a lack of motivation for 
responsible enhancing of their physical activity. In addition, a dramatic progression of non-
communicable diseases among schoolchildren (scoliosis, obesity, neurosis) makes this 
problem an issue for further study, as well as development and implementation of hygiene 
measures to promote physical activity among the pupils.  

Key words: physical activity, morning exercises, secondary school age children, 
physical and mental health, a healthy lifestyle, survey, poll, integral estimates, relative risk. 
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РОЗРОБКА НОВИХ РАНГОВИХ ШКАЛ ВАЖКОСТІ  
НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У ЗНЗ 

 

Періодичний переглѐд освітніх програм створяю умови длѐ наукового 
гігіюнічного обґрунтуваннѐ рівнѐ навчального навантаженнѐ з урахуваннѐм його 
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ймовірного патологічного впливу на психофізіологічний розвиток учнів. Відповідно до 
розроблених нами рангових шкал важкості навчальних предметів длѐ 1–4 класів і 
вдосконалених існуячих шкал важкості длѐ учнів 5–11 класів, шкільні дисципліни 
розподілені на «легкі» (1–4 бали), «середньої важкості» (5–8 балів) та «важкі» (9–10 
балів). Дані рангові шкали дозволѐять оптимізувати розподіл навчального 
навантаженнѐ протѐгом днѐ й тижнѐ. Застосуваннѐ комплексної методики оцінки 
розкладу уроку з використаннѐм інтеграційного показника ю зручним засобом 
моделяваннѐ структури навчального процесу в школах будь-ѐкого типу. 

Ключові слова: навчальний процес, навчальне навантаженнѐ, складність 
предметів, бальна оцінка шкільних предметів, рангові шкали, гігіюнічна оцінка 
навчального навантаженнѐ, загальноосвітні навчальні заклади, суб’юктивна оцінка 
важкості предметів, комплексна оцінка розкладів уроків, інтеграційний показник 
ѐкості розкладу уроків. 

 

Постановка проблеми. Гігіюнічне обґрунтуваннѐ навчального 
навантаженнѐ учнів у закладах освіти набуваю актуальності через негативну 
динаміку погіршеннѐ здоров’ѐ дитѐчого населеннѐ та підвищеннѐ рівнѐ й 
інтенсивності навчального навантаженнѐ на дітей. 

Втомляваність, тривале статичне навантаженнѐ та постійне нервове 
напруженнѐ, ѐкі ю невід’юмними супутниками процесу навчальної діѐльності, 
належать до провідних факторів ризику формуваннѐ різноманітних порушень 
здоров’ѐ учнів. Навчаннѐ школѐрів пов’ѐзано з напруженоя та складноя 
розумовоя діѐльністя, що потребую значної мобілізації уваги, пам’ѐті, високої 
рухливості процесів збудженнѐ й гальмуваннѐ. Саме тому основним 
завданнѐм гігіюнічного нормуваннѐ навчальної діѐльності ю встановленнѐ 
відповідності навантаженнѐ віковим можливостѐм зростаячого організму та 
ступеня його функціональної зрілості. Раціональний режим навчаннѐ 
повинен відстрочувати настаннѐ втоми в основної маси учнів і 
попереджувати швидке зниженнѐ працездатності. До раціональних 
принципів вирішеннѐ даного питаннѐ належить правильна організаціѐ уроку, 
загальна кількість і тривалість уроків і перерв, раціональна побудова занѐть 
протѐгом навчального днѐ й тижнѐ *1, 1–2]. 

Отже, раціональний розподіл навчального навантаженнѐ протѐгом 
днѐ та тижнѐ з урахуваннѐм складності навчальних предметів ю важливим 
фактором профілактики втоми школѐрів.  

Аналіз актуальних досліджень. Серед багатьох напрѐмів діѐльності 
загальноосвітніх шкіл, провідноя ланкоя в охороні нервово-психічного 
здоров’ѐ підростаячого поколіннѐ ю гігіюнічне нормуваннѐ навчального 
навантаженнѐ (Гребнѐк, 2005) *2, 40–42+. У роботах Е. Р. Валюювої (2006) 
нездатність впоратисѐ з навчальним навантаженнѐм поѐсняютьсѐ низкоя 
об’юктивних і суб’юктивних причин. До об’юктивних віднесено складність 
навчального матеріалу та його надмірний обсѐг, суб’юктивними 
вважаятьсѐ обставини, зумовлені індивідуальними типологічними 
особливостѐми ВНД та інтелектуальними ѐкостѐми *3, 64]. 
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Понад 40 років тому длѐ ефективного складаннѐ розкладу уроків 
уперше застосовано метод оціняваннѐ ступеня важкості навчальних 
дисциплін із використаннѐм рангових шкал важкості *4, 23–25+. Цей 
зручний інструмент плануваннѐ навчально-виховного процесу з метоя 
об’юктивної оцінки розподілу навчального навантаженнѐ до нинішнього 
часу ю актуальним. З розвитком освіти, поѐвоя нових навчальних 
дисциплін, змінами у змісті освіти рангові шкали періодично оновляятьсѐ. 

На сьогодні Постановоя Кабінету міністрів від 14.01.2012 № 24 зат-
верджений Державний стандарт базової і повної середньої освіти, ѐкий оці-
няютьсѐ експертами Центру освітнього моніторингу ѐк перевантажений зміс-
том і багатопредметністя, що особливо стосуютьсѐ основної школи (5–9 клас). 

Сучасна модернізаціѐ шкільних освітніх програм здебільшого, 
стосуютьсѐ інтеграції принципів навчаннѐ, започаткованих з урахуваннѐм 
стрімкого науково-технічного прогресу, а також досвіду ювропейських 
країн. Через надмірну кількість впроваджуваного матеріалу, існую 
потенційна загроза розробленим в Україні здоров’ѐзбережувальним 
принципам навчаннѐ. Зокрема, встановлено погіршеннѐ адаптаційних 
резервів нервової, ендокринної, імунної та інших систем організму й 
підвищений ризик поѐви функціональних розладів і хронічних 
захворявань *5, 17–20]. 

Таким чином, необхідність розробки та впровадженнѐ нових рангових 
шкал важкості навчальних предметів длѐ загальноосвітніх навчальних 
закладів (ЗНЗ) зумовлена внесеннѐм суттювих змін у систему шкільної освіти. 

Мета роботи – розробка нових рангових шкал важкості навчальних 
предметів длѐ учнів ЗНЗ з метоя раціоналізації розподілу навчального 
навантаженнѐ. 

Матеріали й методи. Застосований ними метод оцінки важкості 
навчальних предметів базуютьсѐ на даних, отриманих шлѐхом анкетуваннѐ 
вчителів і батьків учнів 1–4-х класів, а також самих учнів 5–11-х класів, з 
подальшим ранжуваннѐм предметів за ступенем важкості за 10-бальноя 
шкалоя. Ранговий розподіл базуютьсѐ на суб’юктивній оцінці складності 
предметів від 1-го (легкі) до 10-ти (дуже складні). Отримані показники 
підлѐгаять подальшому конструявання інтегральних оцінок длѐ 
ранжуваннѐ навчальних предметів за ступенем важкості. Алгоритм оцінки 
розкладу наведений у методичних рекомендаціѐх *6, 8–10+. Усього 
отримано 588 анкет від учнів 1–4-х класів; 935 анкет – від учнів 5–11-х 
класів м. Киюва і 96 – від учнів м. Суми. Вибірка репрезентативна. 

Виклад основного матеріалу. Анкетуваннѐ, проведене серед перших 
класів, вказую на те, що в обох варіантах відповідей (батьки-вчителі) 
найважчими з предметів ю письмо (10 балів) та читаннѐ (7 балів). 

Відповіді батьків відносно математики та англійської мови 
достовірно (при р<0,05) відрізнѐятьсѐ від оцінки вчителів і вказуять на 
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високу важкість у засвоюнні даних предметів учнѐми (9 балів). Це може 
бути пов’ѐзано з необхідністя надавати дітѐм додаткову допомогу вдома 
при виконанні домашніх завдань, що длѐ вчителів не ю актуальним, 
особливо за умови, що класний керівник особисто не проводить уроків з 
іноземної мови, а може надати оцінку лише за балом успішності учнів, 
отримуячи дані з класного журналу. 

Цілком обґрунтованими ю достовірні відмінності між бальноя оцінкоя 
предметів «трудове навчаннѐ» і «ѐ і Україна»: діти більшу частину матеріалу 
виконуять у класі. Певні труднощі (4 бали) діти 1-го класу відчуваять під час 
вивченнѐ предмету «Навколишній світ». Найлегшими навчальними 
предметами (1–-2 бали) в перших класах ю образотворче мистецтво, музика, 
фізичне вихованнѐ та інформатика. У 2-х класах найважчими ю математика (9 
балів) та англійська мова (10 балів). Російська та українська мови (письмо) 
посідаять друге місце (7 балів); третю місце (5 балів) займаю читаннѐ. Отже, в 
2-му класі посиляютьсѐ навантаженнѐ на «точні» предмети (математику), але 
діти до 2-го класу добре оволодіваять навичками читаннѐ й письма. 
Англійська мова викликаю значні труднощі, оскільки в другому класі 
відбуваютьсѐ перехід від ігрової форми навчаннѐ до «серйозного» 
сприйманнѐ предмету та збільшеннѐ усних і письмових завдань. З 13 
предметів у другому класі п’ѐть залишаятьсѐ стабільно важкими (у межах 5–
10 балів): математика, англійська мова, читаннѐ, письмо, російська мова. За 
змістово-інформативноя компонентоя предмети «Навколишній світ» та «Я і 
Україна» виѐвлѐятьсѐ майже однаковими, в межах 4-х балів за шкалоя 
важкості. У третьому та четвертому класах за оцінкоя важкості предметів 
найбільше труднощів у засвоюнні матеріалу викликаять математика й 
іноземна мова. У 3–4-х класах достовірно вищий бал складності з 
математики. На другий план виходить читаннѐ (4) і зростаю важкість 
засвоюннѐ знань з інформатики (4 бали в 3-му класі). У 4-му класі інформатика 
маю меншу складність і становить 3 бали. Предмет «Громадська освіта», ѐкий 
учні починаять вивчати в 3-му класі, можна віднести до дисциплін, ѐким учні 
надаять менше уваги, а вчителі можуть подавати навчальний матеріал у 
виглѐді розвантажувальних занѐть. За ранговоя шкалоя важкості даний 
предмет і батьками, і вчителѐми оцінено на 4 бали. 

Систематизовані до рангових оцінок бали дали змогу емпіричним 
шлѐхом обрати «норму» показників. Отримані рангові шкали (табл. 1) 
дозволѐять зробити подальшу оцінку важкості навчальних предметів, ѐкі 
вивчаятьсѐ в сучасній початковій школі (відповідно до вимог державного 
стандарту початкової освіти, 2011 р.) *7+. 

Наступний етап дослідженнѐ полѐгаю в удосконаленні існуячих 
рангових шкал важкості длѐ учнів 5–11-х класів з урахуваннѐм результатів 
анкетного опитуваннѐ учнів. 
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Таблицѐ 1 
Рангова шкала важкості шкільних предметів длѐ учнів 1–4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Навчальні предмети 
Навчальні класи 

1 2 3 4 

Англійська мова 9 10 10 10 

Математика 9 9 7 7 

Письмо 10 7 7 6 

Російська мова - 7 6 6 

Читаннѐ 7 5 5 5 

Навколишній світ 4 4 5 5 

Я і Україна 3 4 5 5 

Громадська освіта - 5 5 5 

Основи здоров’ѐ 3 3 3 3 

Етика - 3 3 3 

Інформатика 1 3 3 3 

Образотворче мистецтво 2 1 1 1 

Трудове навчаннѐ 1 1 1 1 

Фізичне вихованнѐ 1 1 1 1 

Музика 1 1 1 1 
 

Оцінявані за 10-бальноя шкалоя предмети відповідаять 
інваріантній (стандартній) та варіативній складовим відповідно до діячих 
навчальних планів і змінних предметів, обраних длѐ вивченнѐ в 
досліджуваних школах. Іноземні мови (англійська, французька, німецька) 
згруповані до одного оціночного балу. Отримані нові дані дозволѐять 
зробити оцінку важкості навчальних предметів, ѐкі вивчаятьсѐ в сучасній 
середній та старшій школі (відповідно до вимог Постанови від 
23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердженнѐ Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти») *8+. 

Осереднені результати анкетного опитуваннѐ учнів 5–11 класів 3-х 
ЗНЗ м. Киюва та школи м. Суми з визначеннѐм частки предметів середньої 
важкості й складних (вище 5-ти балів) дисциплін по відношення до 
загальної кількості предметів представлені в табл. 2. 

Таблицѐ 2 
Результати анкетного опитуваннѐ учнів 5-11-х класів ЗНЗ щодо 

визначеннѐ важкості навчальних предметів 

Навчальні 
предмети 

Класи 

5 6 7 8 9 10 11 

українська мова 4,2±2,3 4,5±0,3 5,3±0,4 5,3±0,3 5,1±0,2 5,1±0,4 5,4±0,6 

українська 
література 

3,7±0,3 4,4±0,3 4,1±0,4 3,8±0,4 4,5±0,3 4,5±0,4 4,8±0,5 

російська мова 4,0±0,3 3,8±0,3 4,6±0,3 4,1±0,3 4,1±0,4   

іноземна мова 5,7±0,4 5,3±0,3 5,3±0,4 5,5±0,3 5,3±0,3 5,7±0,5 6,0±0,6 
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світова література 4,2±0,3 4,5±0,3 4,5±0,3 4,7±0,3 4,7±0,3 4,8±0,4 4,6±0,6 

історіѐ України 4,6±0,3 4,0±0,2 4,1±0,3 4,2±0,4 5,0±0,4 4,3±0,5 5,5±0,7 

всесвітнѐ історіѐ  4,0±0,2 4,1±0,2 4,3±0,4 5,1±0,4 4,4±0,5 5,7±0,5 

правознавство     3,5±0,3 4,5±0,5  

музика 2,4±0,3 2,4±0,3 2,1±0,4 2,2±0,4    

образотворче 
мистецтво 

2,8±0,3 2,8±0,3 3,2±0,4     

математика 4,6±0,4 5,8±0,3      

алгебра   7,2±0,4 6,4±0,5 7,2±0,2 6,8±0,5 7,3±0,5 

геометріѐ   7,2±0,4 6,4±0,4 7,2±0,3 6,8±0,5 7,4±0,5 

природознавство 4,5±0,3       

біологіѐ  5,5±0,3 5,6±0,3 5,5±0,4 5,8±0,4 5,9±0,5 5,3±0,4 

географіѐ  5,4±0,2 5,7±0,3 5,4±0,4 5,2±0,3 5,3±0,4  

фізика   5,5±0,3 5,6±0,4 5,9±0,4 7,1±0,5 6,5±0,4 

хіміѐ   6,0±0,4 5,6±0,4 6,0±0,3 6,0±0,5 5,6±0,4 

трудове навчаннѐ 2,4±0,3 2,1±0,2 2,5±0,3 3,3±0,3 2,2±0,1 1,8±0,2 1,7±0,5 

інформатика 2,9±0,4 3,0±0,3 3,9±0,3 2,9±0,4 2,9±0,3 2,5±0,5 2,5±0,4 

основи здоров’ѐ 3,0±0,4 3,2±0,3 2,6±0,4 2,9±0,4 2,3±0,2   

фізична культура 1,9±0,2 1,6±0,2 2,0±0,3 1,6±0,1 2,2±0,2 2,1±0,2 2,2±0,7 

% дисциплін 
середньої важкості 
та складних 
предметів 

7 25 42 44 56 80 80 

 

Отримані дані (табл. 2) дозволѐять провести аналіз специфічних 
особливостей суб’юктивного сприйманнѐ навчальних предметів учнѐми 
різних класів ЗНЗ. 

Визначеннѐ ступенѐ важкості предметів длѐ учнів 5–11-х класів ЗНЗ 
проведене за допомогоя інтегральної оцінки характеристик 22-х 
навчальних дисциплін. Длѐ встановленнѐ відмінностей між істинноя 
важкістя предметів і суб’юктивним сприйманнѐм дисциплін самими 
учнѐми, перший етап нашого дослідженнѐ полѐгав в осередненні (M±m) та 
порівнѐнні бальних оцінок важкості предметів між відповідѐми учнів одніюї 
паралелі класів різних шкіл. 

За осередненими даними, учні 5-х класів різних шкіл вважаять 
найважчими предметами іноземну мову, математику та історія України. 
Останній може виѐвитисѐ складним через новизну даного предмету. При 
цьому, виѐвлені достовірні розбіжності в оціняванні майже всіх предметів, 
окрім української мови, літератури та фізкультури. Такі відмінності можуть 
бути пов’ѐзані з доступністя викладаннѐ матеріалу вчителѐми та кількістя 
домашніх завдань, з пріоритетом важкості інших предметів та навіть з 
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місцем проживаннѐ учнів. Так, учні київських шкіл, порівнѐно з учнѐми 
м. Суми, вважаять легшими математику, історія України й трудове 
навчаннѐ. Натомість, підходи до вивченнѐ іноземних мов, інформатики, 
основ здоров’ѐ та музики в київських школах вимагаять більш 
інтенсивного засвоюннѐ, що й позначаютьсѐ на певних труднощах у 
вивченні даних дисциплін, порівнѐно зі школоя м. Суми. 

За результатами опитуваннѐ учнів паралелі 6-х класів у різних школах, 
також виѐвлено низку розбіжностей між середнім оціняваним балом 
складності предметів. Так, достовірних відмінностей не маять лише оцінки з 
української мови й літератури, історії України та фізкультури. Інші оцінки 
коливаятьсѐ в межах 1–2-х балів. Найважчими з предметів традиційно 
залишаятьсѐ математика, іноземна мова, історіѐ та нові длѐ вивченнѐ 
предмети – географіѐ й біологіѐ. У межах середнього балу складності оцінені 
українська та російська мови, література, інформатика й основи здоров’ѐ. Інші 
предмети можна віднести до «розвантажувальних». Великі розбіжності в 
оціняванні предмету «інформатика» можуть полѐгати в існуячих підходах до 
вивченнѐ даного предмету та програмного забезпеченнѐ. 

За отриманими даними від учнів 7-х класів м. Киюва стаю очевидним 
різке збільшеннѐ предметів, ѐкі учні оціняять у 5 та вище балів. Якщо в 6-
му класі таких предметів лише 5 з 16-ти, що становить 30 %, то в 7-му їх 
кількість зростаю до 8-ми з 19-ти, що становить 42 %. Серед найважчих 
(навіть з урахуваннѐм достовірних відмінностей у відповідѐх учнів різних 
шкіл) учні традиційно виділѐять іноземну мову, алгебру, геометрія, 
фізику, хімія, біологія та географія, оціняячи їх в середньому, на 6–7 
балів. Середній ступінь важкості належить українській і російській мовам, 
літературі, історії та інформатиці (від 3-х до 5-ти балів). Інші можна вважати 
легкими (нижче 3-х балів). 

Отримані дані анкетного опитуваннѐ учнів 8-х класів майже ідентичні 
до відповідей учнів 7-го класу. Дещо нижчим ю оціняваний бал за 
предметами «алгебра» і «геометріѐ» й незначне підвищеннѐ важкості 
спостерігаютьсѐ у вивченні фізики й хімії. У цілому ж, групи важких 
предметів, середньої важкості та легких залишаятьсѐ незмінними. Можна 
також відмітити, що учні більш одностайні під час оціняваннѐ предметів, 
що проѐвлѐютьсѐ в меншій кількості достовірних відмінностей між 
відповідѐми школѐрів різних шкіл. 

Відповідно до результатів опитуваннѐ учнів 9-х класів трьох шкіл 
м. Киюва, встановлено, що порівнѐно з 8-м класом, зміниласѐ суб’юктивна 
оцінка важкості одних і тих самих предметів унаслідок впрацьовуваннѐ в 
процесі навчаннѐ. Так, понад 6 балів оцінені алгебра, геометріѐ й фізика. 
Учні окремих шкіл, при достовірній (р<0,05) різниці у відповідѐх, 
відчуваять труднощі у вивченні біології, географії, фізики та хімії, що може 
залежати ѐк від контингенту учнів, так і від шкільних принципів і підходів 
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до викладаннѐ. У цілому ж, отримуюмо 10 предметів, оцінених вище 5-ти 
балів, з 18-ти дисциплін, що складаю 56 % від загального навантаженнѐ. 

Незважаячи на зменшеннѐ кількості предметів (16 – в 10-му класі й 
15 – в 11-му), інтенсивність навчальної програми зростаю. Учні старшої 
школи відчуваять труднощі (більше 5-ти балів) під час вивченнѐ 
переважної більшості предметів (12 та 13 з 15-ти та 16-ти, що становить до 
80 %). Очевидноя ю достовірна розбіжність між різними школами, що 
можливо поѐснити двома причинами: учні, ѐкі рівномірно засвоявали 
матеріал у середній школі, не відчуваять такої інтенсивності перед 
закінченнѐм школи; з іншої сторони, вчителі також можуть впливати на 
ускладненнѐ в наданні матеріалу через намаганнѐ підвищити рівень 
успішності учнів і підготувати їх до вступу в інші навчальні заклади. 

Динаміку щорічного приросту важких предметів представлено на 
рис. 1. 

Отже, частка важких предметів длѐ учнів середнього та старшого віку 
порівнѐно із співвідношеннѐм предметів, оцінених вище 5 балів до загальної 
кількості навчальних дисциплін, щорічно зростаю: у 5-му класі – 27 %, 6-му – 
30 %, 7-му – 42 %, 8-му – 44 %, 9-му – 56 %, 10-11-х – 80 %. Така динаміка 
може свідчити про посиленнѐ невідповідності змісту навчальної програми 
та/або її інтенсивності попри психофункціональні можливості дітей від 5-го до 
11-го класу, що потребую негайного переглѐду змісту освіти. За ѐкісними 
показниками можливо виділити групи «важких» предметів, до ѐких віднесені 
математика, іноземна мова, фізика, хіміѐ та біологіѐ (природознавство), 
«середньої важкості»: українська та російська мови, література, інформатика, 
історіѐ та географіѐ, а також «легких», серед ѐких образотворче мистецтво, 
музика, фізкультура, трудове навчаннѐ та основи здоров’ѐ. 

 

 
Рис. 1. Динаміка частки важких навчальних дисциплін протѐгом 

навчаннѐ у школі, % 
 

На наступному етапі дослідженнѐ нами проведено рейтингове 
оціняваннѐ важкості предметів. Узагальнені результати досліджень 
статистично оброблені з подальшим конструяваннѐм інтегральних оцінок і 
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створеннѐм зручних у використанні рангових одиниць (балів). Розроблені 
рангові шкали представлені в табл. 3. 

Таблицѐ 3 
Рангова шкала важкості шкільних предметів длѐ учнів 5–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Навчальні предмети 
Класи 

5 6 7 8 9 10 11 

українська мова 6 7 7 8 6 7 7 

українська література 6 6 6 6 6 6 6 

російська мова 6 6 6 6 5   

іноземна мова 10 9 8 8 8 8 8 

світова література 7 7 7 7 7 7 7 

історіѐ України 7 7 7 7 7 7 7 

всесвітнѐ історіѐ  6 6 6 6 6 6 

правознавство     6 6  

музика 2 2 2 2    

образотворче мистецтво 3 3 3     

математика 8 10      

алгебра   10 10 10 10 10 

геометріѐ   10 10 10 10 10 

природознавство 5       

біологіѐ  8 8 8 8 8 8 

географіѐ  7 7 7 7 7  

фізика   9 9 9 9 9 

хіміѐ   9 9 9 9 9 

трудове навчаннѐ 2 2 2 2 1 1 1 

інформатика 4 4 4 4 4 4 4 

основи здоров’ѐ 3 3 3 2 1   

фізична культура 1 1 1 1 1 1 1 
 

Отримані рангові шкали маять велике значеннѐ длѐ раціонального 
складаннѐ розкладу уроків, тому будуть корисними методистам шкіл. За 
допомогоя розроблених шкал важкості навчальних дисциплін можливо 
формувати розклад, ѐкий буде враховувати розподіл навчального 
навантаженнѐ, звертаячи увагу на фізіологічні процеси організму школѐрів. 

Проведеннѐ гігіюнічної оцінки розкладів уроків за допомогоя 
розроблених рангових шкал пропонуютьсѐ здійснявати таким чином: 

1) ступінь важкості кожного предмета оціняютьсѐ в балах згідно з 
табл. 1; 2) оціняютьсѐ розподіл навчального навантаженнѐ протѐгом днѐ 
(предмети з високим ступенем важкості повинні викладатисѐ на 2–3 уроках 
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(длѐ 5–11 класів – на 2–4 уроках); предмети, ѐкі вимагаять значних затрат 
часу длѐ виконаннѐ домашніх завдань, не повинні групуватисѐ в один 
день); 3) підраховуютьсѐ сума балів важкості навчальних предметів за 
кожний день тижнѐ; 4) оціняютьсѐ відповідність розподілу навчального 
навантаженнѐ характеру фізіологічних змін розумової працездатності учнів 
протѐгом навчального тижнѐ (найвищий рівень сумарної важкості повинен 
припадати на вівторок та середу або вівторок та четвер, найнижчий – на 
понеділок та п’ѐтниця); 5) формуляятьсѐ висновки та рекомендації. Длѐ 
комплексної гігіюнічної оцінки розкладів уроків рекомендуютьсѐ 
розраховувати інтегральний показник (ІР) оцінки навчального 
навантаженнѐ *6, 8–10+. Якщо ІР становить менше ніж 0,446, даний розклад 
не відповідаю гігіюнічним вимогам і потребую суттювої переробки. Якщо ІР 
потраплѐю в діапазон 0,446–0,642 – даний розклад оціняютьсѐ ѐк 
задовільний, але потребую коригуваннѐ. Розклад уроків складений 
раціонально, ѐкщо ІР вищий за 0,642. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
1. На основі даних, отриманих шлѐхом анкетного опитуваннѐ учнів, 

батьків і вчителів 1–11-х класів ЗНЗ розроблені нові рангові шкали важкості 
навчальних предметів. 

2. Шкільні дисципліни інваріантної складової розподілені на «легкі» 
(1–4 бали), «середньої важкості» (5–8 балів) та «важкі» (9–10 балів). Дані 
рангові шкали доцільно застосовувати під час складаннѐ розкладу уроків, а 
також длѐ гігіюнічної оцінки існуячих розкладів уроків з метоя оптимізації 
навчального навантаженнѐ протѐгом днѐ й тижнѐ. 

3. Встановлено, що частка важких предметів у молодшій школі по 
відношення до загальної кількості дисциплін поступово зменшуютьсѐ від 
33 % в 1-му класі до 13 % в 4-му; у середній і старшій школі ми бачимо 
зворотну динаміку від 27 % важких предметів до 80 % в 11-му. 

Отримані результати свідчать про необхідність моніторингових 
досліджень навчального навантаженнѐ на дітей, ураховуячи постійне 
збільшеннѐ обсѐгу інформаційного потоку та зростаннѐ інтенсивності 
навчаннѐ. 
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гигиенического обоснованиѐ уровнѐ учебной нагрузки с учетом его вероѐтного 
патологического влиѐниѐ на психофизиологическое состоѐние учащихсѐ. В 
соответствии с разработанными нами ранговыми шкалами сложности учебных 
предметов длѐ 1–4-х классов и усовершенствованными существуящими шкалами 
сложности длѐ учеников 5–11-х классов, школьные дисциплины инвариантной 
составлѐящей распределены на «легкие» (1–4 балла), «средней сложности» (5–8 
баллов) и «сложные» (9–10 баллов). Данные ранговые шкалы позволѐят 
оптимизировать распределение учебной нагрузки на протѐжении днѐ и недели. 
Применение комплексной методики оценки расписаниѐ уроков с использованием 
интеграционного показателѐ ѐвлѐетсѐ удобным инструментом моделированиѐ 
структуры учебного процесса в школах разного типа. 

Ключевые слова: учебный процесс, учебнаѐ нагрузка, сложность предметов, 
бальнаѐ оценка школьных предметов, ранговые шкалы, гигиеническаѐ оценка 
учебной нагрузки, общеобразовательные учебные заведениѐ, субъективнаѐ оценка 
трудности предметов, комплекснаѐ оценка расписаниѐ уроков, интеграционный 
показатель качества расписаниѐ уроков. 

SUMMARY 
Hozak S., Shumak O., Filonenko О., Bakachuk Yu. The development of a new rank 

scale of complexity of the subjects for the pupils of the 1-11 forms of secondary schools.  
The periodical curriculum re-evaluation creates the conditions for the scientific 

hygienic substantiation of the studying load level, taking into account its probable 
pathological effect on the psychophysiological status. In this regard, we have improved the 
algorithm of hygienic assessment of the studying load, based on a pupils’ poll about the 
complexity of the subjects and then their ranking by points from 1 (light) to 10 (complex). 

By introducing a special coefficient to the formula of subjects’ difficulty,  calculating 
the estimated duration of particular subject’s homework was included. The statistically 
summarized results of the research were subjected to the formation of an integral «norm» 
and the creation of easy-to-use units rank (score). 

New ranking scales of the complexity of the subjects were developed based on the 
data obtained in a survey of the pupils, parents and teachers of      the 1-11 forms in schools. 
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The analysis of the results of the 1stform pupils survey shows the unequal distribution of 
the studying load among the classes: it is found out that the proportion of difficult subjects in 
elementary school is gradually reducing from 33% in the 1st form up to 13% in the 4th form to the 
total number of the subjects; at the same time we have found the opposite trend in the middle 
and high school: from 27% of difficult subjects in the 5thform up to 80% in the 11th form. 

In accordance with the developed rank scale of the complexity of the subjects for the 
1-4 forms and improved existing scales of difficulty for the 5-11 forms pupils, school 
disciplines are divided into «light» (1-4 points), «medium complexity» (5-8 points) and 
«complex» (9-10 points). These ranking scales allow optimizing the distribution of the 
studying load during the day and week. The use of an integrated methodology for schedule 
assessing with integrative indicator is a convenient tool for modeling the structure of the 
educational process in different types of schools. 

The obtained results indicate the need for monitoring research of academic load 
influence on children’s health in view of the constant increase in the flow of information and 
increase of the intensity of study. 

Key words: educational process, study load, the complexity of the subjects, ranking 
subjects on complexity, rank scales, hygienic assessment of the study load, general 
educational schools, subjective assessment of the complexity of the subjects, comprehensive 
assessment of the lessons schedule, an integrational rate of the lessons schedule quality. 
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ВАЛЕОЛОГО-ГІГІЮНІЧНА ОСВІТА ТА ГІМНАСТИКА ДЛа ОЧЕЙ аК ЗАСОБИ 
ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЯВАНЬ ОРГАНІВ ЗОРУ 

 

Основноя метоя наукової статті ю вивченнѐ особливостей валеолого-гігіюнічної 
освіти та застосуваннѐ гімнастичних вправ длѐ очей ѐк основ профілактики 
захворявань органів зору у школѐрів. Фактичний матеріал дослідженнѐ був 
отриманий із застосуваннѐм методу анкетуваннѐ, методу офтальмологічного 
обстеженнѐ гостроти зору. Встановлено, що застосуваннѐ заходів валеолого-
гігіюнічної освіти підвищило рівень знань із гігіюни зору учнів гімназії. Застосуваннѐ 
гімнастичних вправ длѐ очей позитивно сприѐю нормалізації гостроти зору учнів. 
Отримані результати можуть найти свою застосуваннѐ в навчально-виховному 
процесі школѐрів. 

Ключові слова: валеолого-гігіюнічна освіта, гострота зору, гімнастика длѐ  очей, 
короткозорість, учні. 

 

Постановка проблеми. Навчальний процес – це велике 
навантаженнѐ на організм дитини, тому разом з атестатом зрілості учень 
часто отримую купу «шкільних хвороб», отриманих у зв’ѐзку з освітнім 
перевантаженнѐм, порушеннѐм умов навчаннѐ, перенапруженнѐ нервової 
системи, аналізаторів, режиму харчуваннѐ та стресу. Одніюя з таких 
«шкільних хвороб» ю зниженнѐ гостроти зору.  

Аналіз актуальних досліджень. Поширеність захворявань органів зору 
ю актуальноя комплексноя проблемоя, ѐка потребую вирішеннѐ в цілѐх 
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забезпеченнѐ здорового існуваннѐ та працездатності сьогоднішнього й 
майбутніх поколінь. Низка вчених вважаять, що длѐ профілактики 
захворявань органів зору необхідно дотримуватись основних правил гігіюни 
зору [2, 34; 4, 59]. Тотальна комп’ятеризаціѐ навчаннѐ та у вільний час дітей і 
підлітків призводить до тѐжко виправних порушень зору та ю основноя їх 
причиноя *6, 112+. Підвищеннѐ рівнѐ усвідомленнѐ учнѐми важливої ролі 
отриманнѐ необхідних валеолого-гігіюнічних знань, також застосуваннѐ 
систематичних гімнастичних вправ длѐ очей ѐк засобів, що сприѐтимуть 
збереження здоров’ѐ та профілактиці захворявань органів зору ю одніюя з 
необхідних умов вихованнѐ здорового підростаячого поколіннѐ*3; 5, 47+.  

Застосуваннѐ профілактичних заходів повинно бути спрѐмованим на 
зменшеннѐ поширеннѐ офтальмологічних хвороб, і цѐ проблема вимагаю 
загальнодержавного й особистісного підходу до її вирішеннѐ. 

Мета статті – вивчити особливості валеолого-гігіюнічної освіти та 
застосуваннѐ гімнастичних вправ длѐ очей ѐк основ профілактики 
захворявань органів зору у школѐрів.    

Методи дослідженнѐ: теоретичний аналіз, узагальненнѐ й 
систематизаціѐ, дослідженнѐ гостроти зору, анкетуваннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Дослідженнѐ проводилосѐ на базі 
Херсонської гімназії № 20 імені Б. Лавреньова протѐгом двох навчальних 
років у декілька етапів за участі вчителѐ біології С. С. Ласької та учениці 11-
го класу Ольги Шестак. Під час І етапу, що проводивсѐ восени 2014–2015 
н.р., нами було проведене анкетуваннѐ з визначеннѐ рівнѐ валеолого-
гігіюнічної освіченості та визначеннѐ гостроти зору (ГЗ) учнів; ІІ етап 
присвѐчений вивчення ролі систематичного застосуваннѐ комплексу 
гімнастичних вправ (ГВ) *5+ длѐ очей у покращенні (або у знижені динаміки 
погіршеннѐ в дітей, ѐкі маять спадкові ознаки захворяваннѐ) ГЗ. Цей етап 
був проведений восени 2015 року серед учнів гімназії. У дослідженні було 
охоплено 136 учнів трьох вікових груп: молодшого шкільного віку (4-ті 
класи – 42 учні, 9-ті класи – 42 особи та 11-ті класи – 52 учні).  

Гостроту зору в учнів ми вивчали за допомогоя таблиці Сивцева за 
участі медичної сестри Херсонської гімназії № 20.    

Гімнастичні вправи за Корбет та Бейтс у експериментальних групах 
рекомендували індивідуально та груповим способом застосовувати тричі 
кожного днѐ по 5–10 хв. під час навчальних занѐть, самостійно в домашніх 
умовах. 

Під час І етапу дослідженнѐ (восени 2014 року) на обстежуваних було 
одержано фактичний матеріал про вікові особливості обізнаності з питань 
валеолого-гігіюнічної освіти (ВГО) ѐк профілактики захворявань органів 
зору в дітей шкільного віку. Учнѐм була запропонована анкета «Здоров’ѐ 
органів зору», що проводиласѐ двічі: вихідне анкетуваннѐ та анкетуваннѐ 
післѐ заходів ВГО.  
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Протѐгом місѐчника здорового способу життѐ, ѐкий проводивсѐ в 
гімназії протѐгом жовтнѐ 2014 року нами було проведено низку заходів: 
а) агітаційні роз’ѐсненнѐ длѐ учнів; б) вікторина длѐ учнів молодших класів 
«Веселі оченѐта»; в) тренінг длѐ учнів середніх класів: «Інформаційні 
гаджети: обирай – сучасну мобільність чи здоров’ѐ?» г) рекламні агітаційні 
ролики «Світ перед очима»; д) гімнастика длѐ очей з відеосупроводом; 
е) підготовлено відеосупровід до застосуваннѐ гімнастичних вправ длѐ 
очей; ю) рекламний ролик «Збережи свій зір»; ж) розробка та подальше 
функціонуваннѐ сайту «perfectvision.esy.es». 

Аналізуячи дані вхідного та вихідного анкетуваннѐ можна зробити 
такі висновки: 

 під час обробки статистичного матеріалу І етапу анкетуваннѐ 
виѐвлено деѐку тенденція кращої обізнаності в питаннѐх гігіюни зору в 
дітей старших класів порівнѐно з учнѐми молодших вікових періодів. На 
нашу думку, це зумовлено тим, що учні старших класів вивчали з предмету 
«Біологіѐ лядини» тему «Сенсорні системи. Порушеннѐ сенсорних 
систем»; 

 встановлено, що під час повторного анкетуваннѐ учнів післѐ 
впровадженнѐ ВГО спостерігаютьсѐ тенденціѐ до підвищеннѐ обізнаності в 
питаннѐх гігіюни зору в учнів гімназії. 

Окремі два питаннѐ ціюї анкети стосувалисѐ наѐвності випадків 
короткозорості в родинах учнів: «Чи ю у Вашій родині рідні, що страждаять 
короткозорістя? та «Чи ю у Вашій родині рідні, у ѐких погіршивсѐ зір у 20–30-
річному віці?». У результаті встановлено, що у 22 учнів, серед ѐких прово-
дилосѐ дослідженнѐ, у родині батьки (або хтось один із батьків) страждали 
короткозорістя. Це дозволило нам сформувати дві групи длѐ досліджень 
впливу систематичного застосуваннѐ ГВ длѐ очей: у першій групі ці вправи 
рекомендували систематично застосовувати, а друга група – контрольна.  

Отже, можемо зазначити, що більшість учнів гімназії намагаятьсѐ до-
тримуватисѐ тих елементарних правил, ѐкі дозволѐть їм зберегти власний зір.  

Офтальмологічне дослідженнѐ нами здійснявалосѐ двічі: восени 
2014 та восени 2015 років. У викладі результатів дослідженнѐ ми 
зупинилисѐ на порівнѐнні показників ГЗ нинішнього навчального року з 
показниками попереднього. 

Аналіз даних офтальмологічного обстеженнѐ в учнів 4-х класів 
показав, що в деѐких учнів було відмічено зниженнѐ або покращеннѐ ГЗ 
порівнѐно з минулим навчальним роком. Так, у 14 % учнів покращиласѐ ГЗ 
на 0,05-0,1 D, порівнѐно з минулим роком. Лише в 10 % учнів 
спостерігаютьсѐ погіршеннѐ зору в 0,1 D та 0,4 D. Під час аналізу анкет із 
питань валеологічної обізнаності учнів 4-х класів, ми спостерігаюмо 
відповіді саме цих учнів, ѐкі вказали про свою власне погіршеннѐ ГЗ, що 
співпало з нашими офтальмологічними дослідженнѐми  
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Результати офтальмологічного дослідженнѐ серед учнів 9-х класів 
показав, що у 10 % від усіюї кількості учнів, спостерігаютьсѐ зниженнѐ ГЗ 
порівнѐно з минулим роком на 0,05-0,65 D. На нашу думку, такі результати 
можуть бути пов’ѐзані зі змінами у фізичному розвиткові учнів, з 
проведеннѐм великої кількості часу перед екранами телевізору та 
комп’ятеру, а також значним перенапруженнѐм очей під час навчаннѐ у 
школі чи під час виконаннѐ домашнього завданнѐ. Але не зважаячи на 
погіршеннѐ, у деѐких учнів спостерігалисѐ також і покращеннѐ зору. 10 % 
від усіюї кількості учнів маять незначне покращеннѐ в межах 0,05-0,3 D.  

Останнім ми провели дослідженнѐ в 11-х класах. Порівнѐвши дані, 
отримані нами під час повторної перевірки ГЗ, ми зробили висновки, що 
23 % від усіюї кількості учнів класу маять покращеннѐ зору в 0,05-0,2 D. Але 
ю і незначні зниженнѐ ГЗ в одного учнѐ (4 %) в 0,15D. Ми вважаюмо, що такі 
результати, а точніше покращеннѐ ГЗ в учнів 11 класу пов’ѐзані з 
регулѐрним проведеннѐм комплексу ГВ протѐгом 2014–2015 н. р. (рис. 1).  
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Рис. 1. Показники відсоткового співвідношеннѐ кількості учнів з 

різним станом гостроти зору 
Цей клас був взѐтий длѐ дослідженнѐ впливу гімнастичних вправ длѐ 

очей, запропонованих нами на початку минулого навчального року. Ми 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

119 

можемо побачити, що виконуваннѐ різних ГВ позитивно впливаять на зір 
дітей шкільного віку. Але також спостерігаятьсѐ в дослідженні погіршеннѐ 
зору в одніюї дитини, пов’ѐзані з фізіологічним розвитком і віковими 
особливостѐми  учнѐ (рис. 1). 

У 2015-2016 н. р. одним із наших завдань було порівнѐти результати 
офтальмологічного дослідженнѐ минулого й теперішнього навчального 
року у двох групах експерименту: перша була сформована з учнів, ѐкі 
маять знижену ГЗ (0,20-0,95 D) і у ѐкій ми застосовували комплекс ГВ, 
друга – сформована з учнів, ѐкі маять знижену ГЗ (0,20-0,95 D), але в них 
ми не застосовували комплекс гімнастики длѐ очей. 

Результати проведеної статистичної обробки інформації у групах учнів, 
ѐкі маять погіршений зір представлені у таблиці 1. 

Таблицѐ 1 
Порівнѐльна характеристика показників гостроти зору в учнів 

Етапи дослідженнѐ Середні показники ГЗ у групах учнів, 
ѐкі маять погіршений зір 

Достовірність 
різниці 

ЕГ (14 осіб) КГ (16 осіб)* 

До використаннѐ гімнастики 0,75±0,02 0,83±0,02 t=4,0, р≤0,01 

Післѐ використаннѐ гімнастики 0,85±0,01 0,80±0,02 t=3,5, р≤0,01 

Приріст показника +18,2% -7,9%  

Достовірність різниці t=5,0, р≤0,01 t=1,5, р≥0,05  

Етапи дослідженнѐ Середні показники ГЗ у групах учнів, 
ѐкі маять погіршений зір (у дітей 
батьки маять порушеннѐ зору) 

Достовірність 
різниці 

ЕГ (11 осіб) КГ (11 осіб)* 

До використаннѐ гімнастики 0,84±0,02 0,82±0,02 t=1,0, р≥0,05 

Післѐ використаннѐ гімнастики 0,85±0,02 0,77±0,03 t=2,28, р≤0,05 

Приріст показника +1,5% -8,1  

Достовірність різниці t=0,5, р≥0,05 t=1,39, р≥0,05  

* - у групі систематично  гімнастичні вправи длѐ очей не застосовувалисѐ 
 

З даних таблиці видно, що середньогруповий показник ГЗ у 
експериментальній групі (ЕГ) становив 0,75±0,02 D, тоді ѐк в учнів 
контрольної групи (КГ) – 0,83±0,02 D. Статистична обробка за допомогоя 
критерія Стьядента дозволила відзначити достовірність різниці між цими 
показниками (t=4,0, р≤0,01). 

Післѐ етапу застосуваннѐ комплексу ГВ серед учнів ціюї ЕГ ми знову 
здійснили оцінку ГЗ в учнів обох груп. Нами виѐвлено, що середньогруповий 
показник ГЗ у ЕГ становив 0,85±0,01 D, що на 18,2% покращивсѐ порівнѐно з 
аналогічним показником ціюї групи до застосуваннѐ ГВ. Це також 
підтверджуютьсѐ і за показником критерія Стьядента (t=5,0, р≤0,01). У КГ 
ми, навпаки, спостерігаюмо погіршеннѐ показників ГЗ через рік післѐ І етапу 
обстеженнѐ на 7,9 % до 0,80±0,02 D. Порівняячи показників ЕГ та КГ на ІІ 
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етапі обстеженнѐ ми спостерігаюмо достовірно вищі результати групи учнів, 
длѐ ѐких застосовувалисѐ ГВ (t=3,5, р≤0,01). 

Окремо нами були створені групи з учнів, у ѐких батьки страждаять 
короткозорістя з дитинства або зір суттюво погіршивсѐ у 20–30 років. В одній з 
груп учнів ми застосовували ГВ длѐ очей, друга група використовуваласѐ длѐ 
порівнѐннѐ. Видно з даних таблиці 1, що перед початком експерименту 
відносно вищими показниками ГЗ характеризувалисѐ учні ЕГ, у ѐких 
середньостатистичний показник становив 0,84±0,02 D, тоді ѐк у КГ – 0,82±0,02 
D, але він достовірно не відрізнѐвсѐ (t=1,0, р≥0,05). Післѐ проведеннѐ 
експерименту, встановлено, що у ЕГ показники ГЗ покращилисѐ на 1,5 %, і 
становили в середньому - 0,85±0,02 D, тоді ѐк в КГ учнів - показник ГЗ за рік 
погіршивсѐ на 8,1 %, і становив, у середньому - 0,77±0,03 D. Під час здійсненнѐ 
статистичної обробки за допомогоя критерія Стьядента нами не виѐвлено 
достовірних різниць між показниками ГЗ у обох групах до та післѐ 
експерименту. З іншого боку ми спостерігаюмо достовірні різниці між показ-
никами гостроти зору ЕГ та КГ на другому етапі дослідженнѐ (t=2,28, р≤0,05). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок 
1. Під час повторного анкетуваннѐ учнів післѐ впровадженнѐ заходів 

валеолого-гігіюнічної освіти спостерігаютьсѐ підвищеннѐ рівнѐ обізнаності в 
питаннѐх гігіюни зору в учнів гімназії. 

2. За період між двома обстеженнѐми гостроти зору нами виѐвлено, 
що в учнів четвертих і дев’ѐтих класів спостерігалосѐ погіршеннѐ зору в 
10 %, а в учнів одинадцѐтих класів – 4 %. З’ѐсовано, що в учнів 11-В класу, 
длѐ ѐких ми рекомендували систематичне використовувати гімнастичні 
вправи длѐ очей, у 23 % учнів спостерігаютьсѐ покращеннѐ зору. 

3. В учнів ЕГ з пониженоя ГЗ спостерігаютьсѐ покращеннѐ показників 
ГЗ післѐ систематичного використаннѐ ГВ, ѐкі достовірно відрізнѐлисѐ від 
показників учнів КГ. Систематичне застосуваннѐ ГВ длѐ очей дозволѐю 
знизити динаміку погіршеннѐ ГЗ в учнів, батьки ѐких маять погіршений зір.  

4. На базі Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені 
Б. Лавреньова з метоя профілактики захворявань органів зору школѐрів 
запроваджено низку заходів, зокрема агітаційні роз’ѐсненнѐ, тематичні 
вікторини, тренінги. На уроках з молодшими школѐрами, їх класними 
керівниками, а також длѐ учнів середніх і старших класів використовуятьсѐ 
2–3 хвилинна гімнастика длѐ очей за Бейтс з відео-супроводом. 
Демонструютьсѐ рекламний ролик «Збережи свій зір», а також 
розроблений функціональний сайт «perfectvision.esy.es.».  

Подальший напрѐм наших досліджень буде спрѐмований на впро-
вадженнѐ отриманих результатів у навчально-виховний процес гімназії. 
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РЕЗЯМЕ 
Голѐка С., Ласскаѐ С. Валеолого-гигиеническое образование и гимнастика длѐ 

глаз как средства профилактики заболеваний органов зрениѐ. 
Основной целья научной статьи ѐвлѐетсѐ изучение особенностей физиолого-

гигиенической образованиѐ и применениѐ гимнастических упражнений длѐ глаз как 
основ профилактики заболеваний органов зрениѐ у школьников. Фактический 
материал исследованиѐ был получен с применением посредством использованиѐ 
анкетированиѐ, методом офтальмологического обследованиѐ остроты зрениѐ. 
Установлено, что применение мер валеолого-гигиенической образованиѐ повысило 
уровень знаний по гигиене зрениѐ учеников гимназии. Применение гимнастических 
упражнений длѐ глаз положительно способствует нормализации остроты зрениѐ 
учащихсѐ. Полученные результаты могут найти свое применение в учебно-
воспитательном процессе школьников. 

Ключевые слова: валеолого-гигиеническаѐ образование, острота зрениѐ, 
гимнастика длѐ глаз, близорукость, ученики. 

SUMMARY 
Golyaka S., Lasskaya S. Valeological and hygienic education and gymnastics for the 

eyes as a means of prevention of eye diseases. 
The main purpose of the article is to study the physiological features and hygiene 

education and the use of gymnastic exercises for the eyes as a means of prevention of eye 
diseases of schoolchildren. The prevalence of eye diseases is a relevant complex problem that 
needs to be addressed in order to ensure a healthy existence and efficiency of today’s and 
future generations. Total computerization of education and free time of children and 
adolescents leads to severe impairment of corrections.  

The use of prevention measures should be aimed at reducing the prevalence of 
ophthalmic diseases and this problem requires a national and personal approach to its solution.  

The actual study material was obtained using the method of survey, the method of 
ophthalmologic examination acuity. During the second survey after the implementation of 
valeological and hygienic education there is increasing awareness of health issues at schools. 
During the period between the two surveys it is found that the students had the deterioration of 
visual acuity at 4-10%. These results may be related to changes in the physical development of 
the students with holding a great amount of time in front of TV and a computer, as well as a 
significant surge eyes being in school or doing homework. But despite the deterioration some 
students also improve their eyesight. 10% of the total number of the students have no significant 
improvement within  0,05-0,3 D. In the experimental group of the students in which visual acuity 
improvement  was  reduced the  visual acuity after systematic use of gymnastic exercises for eyes  
significantly differed  from similar indicators of the students in the control group. The systematic 
use of gymnastic exercises for the eyes can reduce the dynamics of deterioration of visual acuity 
of the students whose parents suffer from myopia.  
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The results can find their application in the educational process in schools. On the 
basis of Kherson multi-gymnasium №20 named after B. Lavrenov the prevention of diseases 
of schoolchildren introduced a number of measures, including the clarification campaign, 
themed quizzes and trainings. In class with younger students, the teacher, as well as for 
secondary and senior classes used 2-3 minute exercises for the eyes by Bates with video 
support. The promotional video «Save Eyesight» has been demonstrated and the functional 
site «perfectvision.esy.es.» was designed.  

Key words: valeological and hygienic education, visual acuity,  exercises for eyes, 
myopia, students.  
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КОРЕКЦІа ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АНЕМІЇ аК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ 
ЗДОРОВ’аЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СТИМУЛаЦІЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ В 

ПРОФЕСІЙНОМУ СПОРТІ 
 

Мета роботи – поліпшеннѐ транспорту кисня ѐк одніюї зі складових розробки 
здоров’ѐзбережувальних технологій стимулѐції фізичної працездатності професійних 
спортсменів. Під час підготовки до змагань у висококваліфікованих представників 
циклічних видів спорту оцінено зміни структурно-функціонального стану мембран 
еритроцитів і характеристик червоної ланки крові під впливом незабороненого 
препарату епадол на основі ω3-поліненасичених жирних кислот. Доведено його 
позитивний вплив на зміни рівнѐ малонового діальдегіду й відновленого глутатіону 
безпосередньо в мембрані еритроцитів, що позитивно відбиваютьсѐ на збільшенні 
змісту внутрішньоеритроцітарного гемоглобіну за умови одночасного зростаннѐ 
аеробної потужності. Це доводить доцільність використаннѐ подібних нетоксичних 
антиоксидантів і мембранопротекторів метаболітотропного характеру з метоя 
поліпшеннѐ перенесеннѐ кисня під час фізичних навантажень і зростаннѐ ефективності 
результатів тренувальної діѐльності спортсменів. 

Ключові слова: циклічні види спорту, аеробна потужність, спортивна анеміѐ, 
мембрана еритроцитів, прооксидантно-антиоксидантний баланс, препарат епадол. 
 

Постановка проблеми. Підвищеннѐ результативності професійних 
спортсменів високої кваліфікації може відбуватисѐ не тільки за рахунок 
вдосконаленнѐ тренувального процесу, але й за рахунок використаннѐ 
останніх досѐгнень науки та практики, і формуваннѐ здоров’ѐзбережувальних 
технологій посідаю в цьому аспекті одне з чільних місць. 

Аналіз актуальних досліджень. За інтенсивних фізичних навантажень, 
коли органи та тканини організму страждаять від гіпоксії з одночасним 
накопиченнѐм продуктів пероксидації, відбуваютьсѐ порушеннѐ структури та 
функції цитомембран, у тому числі, еритроцитарних *12, 90–94]. Ці зміни, 
передусім, зумовлені зменшеннѐм вмісту ненасичених жирних кислот 
(арахідонової, лінолевої, ліноленової), а також вивільненнѐм таких біологічно 
активних речовин, ѐк лейкотриюни і тромбоксан, що чинѐть негативний вплив 
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на мембрани *2, 34–38; 8, 380–383+. Насиченнѐ ліпідів мембран омега(ω)3-
жирними кислотами (за допомогоя фармакологічних засобів на основі ефірів 
ω3-поліненасичених жирних кислот) сприѐю поліпшення структури 
біліпідного шару мембран і нормалізації їх форми, що, у своя чергу, поліпшую 
транспорт кисня *11, 418–421+. Активаціѐ процесів ліпопероксидації з 
утвореннѐм вільних радикалів і накопиченнѐм одного з кінцевих продуктів 
перекисного окисленнѐ ліпідів (ПОЛ) – малонового діальдегіду та, відповідно, 
порушеннѐм стійкості мембран до зовнішніх впливів, змінами 
функціональних властивостей мембран еритроцитів і їх форми (shape) 
призводѐть до виникненнѐ функціональної анемії спортсменів *1, 12–15; 5, 
1940–1942; 12, 90–92+. Формуваннѐ цього патологічного ѐвища за рахунок 
порушень всмоктуваннѐ та переносу заліза у висококваліфікованих 
спортсменів зустрічаютьсѐ набагато рідше *1, 12; 7, 103; 10, 188+. Це 
обґрунтовую інтерес фахівців у галузі спортивної біохімії та гематології саме до 
збереженнѐ структури мембран еритроцитів, ѐк одного з найважливіших 
чинників виникненнѐ функціональної анемії *5, 1940–1942; 12, 90–92], 
оскільки насиченість цих клітин гемоглобіном і його адекватний перенос до 
тканин ю одним із найзначніших чинників зростаннѐ фізичної працездатності 
при інтенсивних навантаженнѐх під час тренувального процесу професійних 
спортсменів *10, 190–195+. Саме тому профілактика функціональної анемії та 
пошук методологій, ѐкі б за допомогоя мінімально токсичних і незабо-
ронених вимогами Всесвітнього антидопінгового агентства фармакологічних 
засобів позитивно впливали на вміст гемоглобіну й еритроцитів, ю одними зі 
складових здоров’ѐзбережувальних технологій у професійному спорті. 

Мета – оцінка доцільності й обґрунтованості застосуваннѐ 
незаборонених у спорті антиоксидантів і мембрано протекторів длѐ 
корекції функціональної анемії спортсменів. 

Матеріали та методи дослідженнѐ. У дослідженні брали участь 56 
кваліфікованих спортсменів – представників циклічних видів спорту (бігуни 
на середні дистанції, лижники, веслувальники на байдарках і каное; усі 
чоловіки віком від 19 до 24 років), у ѐких утвореннѐ енергії, необхідної длѐ 
формуваннѐ адекватного рівнѐ рухової активності, відбуваютьсѐ переважно 
аеробним шлѐхом. За основними морфометричними характеристиками 
групи спортсменів були подібними (табл. 1). 

Спортсменів було розподілено на дві групи – основну (36) та 
контрольну (20). Учасники основної групи протѐгом трьохтижневого 
мезоциклу на етапі підготовки до змагань отримували вітчизнѐний 
препарат епадол (по 1 г один раз на добу), що вміщую поліненасичені ω3-
жирні кислоти, ѐкі спричинѐять виражений антиоксидантний вплив в 
організмі та маять мембранопротекторні властивості. У контрольній групі 
спортсмени за тих самих умов підготовки застосовували плацебо (капсулу з 
крохмалем). Длѐ визначеннѐ вільного волевиѐвленнѐ спортсменів на 
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участь у дослідженні вони підписували «Інформовану згоду» відповідно до 
нормативних документів МОЗ України. 

Таблицѐ 1 
Основні морфометричні показники спортсменів 

Показник  
Донори 

Групи спортсменів 

контрольна основна 

значеннѐ показників ( хS) 

вік, роки 23,1±4,8 22,64,5 21,73,9 

вага, кг 79,6±5,4 87,54,6 90,53,9 

зріст, см 175,7±6,9 182,84,2 185,34,1 
 

Дослідженнѐ проводили двічі: до початку та по закінченні 21-денного 
періоду підготовки до змагань. Кров длѐ дослідженнѐ в кількості 5 мл 
забирали з периферичної вени ранком натщесерце. У спортсменів на 
автоматичному гематологічному аналізаторі «ERMA-210» (Японіѐ) 
визначали вміст загального гемоглобіну (Hb), абсолятного (МСН) та 
відносного (МСНС) вмісту внутрішньоеритроцитарного гемоглобіну. Длѐ 
характеристики структурно-функціонального стану еритроцитарних 
мембран вивчали також показники прооксидантно-антиоксидантної 
рівноваги – вміст малонового діальдегіду та відновленого глутатіону *3, 73–
74+. Длѐ порівнѐннѐ аналогічні дослідженнѐ проводили у здорових 
нетренованих осіб (донори) відповідного віку та статі (див. табл. 1). Як 
відображеннѐ фізичної працездатності представників циклічних видів 
спорту оцінявали аеробну потужність за даними тесту PWC170. 

Статистичну обробку здійснявали за допомогоя ліцензійної 
комп’ятерної програми «GraphPadInStat» (США). Оскільки за результатами 
тесту Шапіро-Уїлка отримані дані відповідали закону нормального 
розподілу, оцінку достовірності розбіжностей здійснявали із 
використаннѐм t-критерія Стьядента. 

Ці дослідженнѐ ю фрагментом НДР «Здоров’ѐзберігаяча технологіѐ 
підвищеннѐ ефективності тренувальної та змагальної діѐльності 
кваліфікованих спортсменів» (№ держреюстрації 0114U001532), 
підтриманої грантом МОН України, ѐка виконувалась у лабораторії 
стимулѐції працездатності та адаптаційних реакцій у спорті вищих 
досѐгнень Науково-дослідного інституту Національного університету 
фізичного вихованнѐ і спорту України протѐгом 2014–2015 рр.  

Результати та їх обговореннѐ. Було встановлено, що вплив 
тренувального процесу супроводжуютьсѐ накопиченнѐм у мембранах 
еритроцитів кінцевого продукту ПОЛ – малонового діальдегіду з 
одночасним зниженнѐм вмісту в них одного з найпотужніших природних 
антиоксидантів – відновленого глутатіону (табл. 2). 

Це призводить до погіршеннѐ структурно-функціонального стану 
еритроцитарних мембран і негативно віддзеркаляютьсѐ на їх агрегаційних 
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властивостѐх, що ю чинником зниженнѐ швидкості кровообігу в кровоносних 
судинах, особливо в судинах мікроциркулѐторного русла [9, 625–628]. 
Результати досліджень довели, що застосуваннѐ епадолу хоча й не 
спричинѐю прѐмого впливу на еритропоез, проте покращую структурно-
функціональний стан клітинних мембран за рахунок наѐвності в цього 
препарату антиоксидантних і мембранопротекторних властивостей *4, 132–
140; 9, 625–628]. 

Таблицѐ 2 
Зміни показників ПОЛ у мембранах еритроцитів і гематологічного 

гомеостазу спортсменів під впливом епадолу 

Показник  

Донори Групи спортсменів 

контрольна основна 

значеннѐ показників ( х S) 

еритроцити, 1012
л-1 4,210,24 4,720,16 5,190,27# 

Hb, гл-1 134,67,8 143,12,8 153,91,9# 

MCV, фл 80,21,1 85,81,6* 80,91,8# 

MCH, пг 28,71,5 30,60,4* 34,20,6# 

малоновий діальдегід, нмоль106ер. 3,670,10 7,410,43* 4,670,29# 

відновлений глутатіон, 1012ммольер.-1 1,830,11 2,420,07* 3,560,18# 

Примітки: 1. * – статистично достовірно (P <0,05) порівнѐно зі значеннѐми у 
донорів; 2. # – статистично достовірно (P <0,05) порівнѐно з даними у контрольній групі  

 

Поліпшеннѐ прооксидантно-антиоксидантного балансу та, 
відповідно, структури мембран червоних клітин крові супроводжуютьсѐ 
зростаннѐм аеробної складової фізичної працездатності зі збільшеннѐм 
значеннѐ тесту PWC170 на 23,78 % по закінченні досліджень проти значень у 
спортсменів до початку досліджень. У той самий час у ІІ групі, учасники 
ѐкої приймали плацебо, приріст аеробної працездатності за той самий 
відрізок часу склав лише 9,16 %. 

Таким чином, позитивні зміни вмісту гемоглобіну в самих 
еритроцитах відбуваятьсѐ паралельно з коливаннѐм ПОЛ у мембранах 
еритроцитів і супроводжуятьсѐ покращеннѐм аеробної працездатності, що 
підтверджуять дані корелѐційного аналізу: r1 і r2 між вмістом малонового 
діальдегіду та відновленого глутатіону, з одного боку, та значеннѐми 
PWC170, з іншого, дорівняять відповідно -0,763 та +0,834 (p в обох 
випадках <0,05). Тобто можна стверджувати, що під діюя епадолу 
відбуваютьсѐ нормалізаціѐ прооксидантно-антиоксидантного балансу, ѐкий 
порушуютьсѐ при окисному стресі будь-ѐкої ґенези, у тому числі, при 
інтенсивному та тривалому фізичному навантаженні в плазматичних 
мембранах взагалі й еритроцитарних зокрема *3, 74–76+. Важливо 
зазначити, що жоден зі спортсменів основної групи не відмічав негативних 
побічних ефектів від застосуваннѐ епадолу. 
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Отримані нами дані узгоджуятьсѐ з концепціюя стосовно механізму 
регулѐції кровообігу в скелетних м’ѐзах і насиченості їх киснем через 
наѐвність змін саме в еритроцитарній ланці, запропонованоя в 2010 р. 
S. P. Dufour із співавторами, [5, 1938–1944+. Якщо ж розглѐдати мембрану 
еритроцита не ѐк мембрану специфічної клітини крові, а ѐк відображеннѐ 
загального пулу клітинних мембран організму, то слід констатувати, що 
їхній структурно-функціональний стан тісно пов’ѐзаний із синтезом АТФ у 
клітинах *6, 420–429+, тобто епадол може також мати опосередкований 
вплив на механізм енергозабезпеченнѐ м’ѐзової діѐльності. 

Висновки та перспектив подальших наукових розвідок. Таким чином, 
одержані нами дані свідчать, що застосуваннѐ метаболітотропного препарату 
епадол з урахуваннѐм механізмів формуваннѐ функціональної анемії даю 
можливість покращати показники аеробної працездатності під час 
професійної діѐльності спортсменів без збільшеннѐ фармакологічного 
навантаженнѐ й виникненнѐ побічних ефектів, що відкриваю шлѐх до 
збереженнѐ здоров’ѐ та ѐкості життѐ. Ми вважаюмо, що застосуваннѐ 
епадолу, ѐк і будь-ѐкого іншого метаболітотропного фармакологічного засобу, 
не повинне бути «прив’ѐзано» до визначеного періоду підготовки, і він може 
бути використаний протѐгом річного макроциклу у професійних 
висококваліфікованих спортсменів, залежно від їх індивідуальних 
характеристик і завдань тренувальної роботи, за викляченнѐм тих випадків, 
коли клінічноя картиноя цього патологічного стану (ідетьсѐ про 
функціональну спортивну анемія) не диктуютьсѐ необхідність застосуваннѐ 
більш потужних, але й значно більш токсичних, фармакологічних засобів з 
еритростимуляячоя діюя (еритропоетин, епокрин, дарбапоетин, феруло-
плазмін, asialo-EPO та ін.), ѐкі, до того ж, підпадаять під заборону з боку Все-
світнього антидопінгового агентства й тому в професійному спорті без отри-
маннѐ спеціального терапевтичного дозволу використані бути не можуть. 

Перспективи подальших досліджень полѐгаять у пошуку й 
оціняванні ефективності длѐ корекції у професійних спортсменів такого 
патологічного ѐвища ѐк функціональна анеміѐ інших нетоксичних 
фармакологічних засобів, діѐ ѐких на еритропоез обґрунтована з точки зору 
біохімічних перебудов в організмі, у тому числі, на мембранному рівні. 
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РЕЗЯМЕ 
Гунина Л. Коррекциѐ функциональной анемии как одна из составлѐящих 

здоровьесберегаящей технологии стимулѐции работоспособности в 
профессиональном спорте. 

Цель работы – улучшение транспорта кислорода как одной из составлѐящих 
разработки здоровьесберегаящей технологии стимулѐции физической 
работоспособности профессиональных спортсменов. Во времѐ подготовки к 
соревнованиѐм у высококвалифицированных представителей циклических видов 
спорта оценены изменениѐ структурно-функционального состоѐниѐ мембран 
эритроцитов и характеристик звена красной крови под влиѐнием незапрещенного 
препарата эпадол на основе ω3-полиненасыщенных жирных кислот. Доказано его 
положительное влиѐние на изменениѐ уровнѐ малонового диальдегида и 
восстановленного глутатиона непосредственно в мембране эритроцитов, что 
положительно отражаетсѐ на увеличении содержаниѐ внутриэритроцитарного 
гемоглобина и одновременно приводит к росту аэробной мощности. Это 
обосновывает целесообразность использованиѐ подобных нетоксичных 
антиоксидантов и мембранопротекторов метаболитотропного характера длѐ 
улучшениѐ переноса кислорода во времѐ физических нагрузок и улучшениѐ 
результатов тренировочной деѐтельности спортсменов. 

Ключевые слова: циклические виды спорта, спортивнаѐ анемиѐ, мембрана 
эритроцитов, прооксидантно-антиоксидантный баланс, аэробнаѐ мощность, 
препарат эпадол. 
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SUMMARY 
Gunina L. Correction of functional anemia as one of the components of health-

stimulation technology of efficiency in professional sports.  
The purpose of the article is to improve oxygen transport as one of the components of 

healthy development technology stimulation of physical performance of professional 
athletes. It is known that the emergence of functional sports events anemia is an important 
factor of the inhibition of stimulation or decrease of physical performance, primarily aerobic 
nature. This calls for timely correction of this phenomenon, but, unfortunately, most often it 
is made by using toxic substances or pharmacological agents that are banned in sports, or 
because it does not take into account the genesis of this anemia.  

In this regard we used for sport anemia's correction not forbidden, practically 
nontoxic, metabolic medical drug epadol that based on ω3-polyunsaturated fatty acids. The 
study involved 56 qualified athletes – the representatives of cyclic sports (runners on middle 
distance, skiers, rowing and canoeing; all men aged 19 to 24 years), in which the formation 
of the energy needed to create adequate levels of physical activity is mainly an aerobic way.  

In preparation for the competition the highly qualified representatives of cyclic sports 
assessed a structural and functional state of erythrocyte membranes and changing content level 
of  indicators of red blood under the influence of the drug epadol. It is shown that the drug has no 
direct erythrostymulative activity. However, using modern biochemical and hematological 
methods proved its favorable action on changes in the level of malonic dialdehyde and reduced 
glutathione directly to the membrane of red blood cells that have a positive impact on increasing 
the  content of corpuscular hemoglobin while the growth parameters of aerobic capacity. When 
applying epadol any athlete complained of side effects. This proves the feasibility and validity of 
the use of such non-toxic antioxidants and membranoprotectors of metabolic nature to improve 
the transport of oxygen during exercise and increase the efficiency of the results of training 
athletes. Moreover, since epadol is not a banned substance by the World Anti-Doping Agency, its 
use in professional sports does not need to obtain permission for therapeutic use, which reduces 
psychological stress on the athlete.  

The authors of article consider that the application of epadol as any other 
metabolitotropic pharmacological means should not be «bound» for a specified period of 
preparation, and it can be used for years in the macrocycle highly professional athletes, 
regardless of their individual characteristics and objectives of training work. 

Key words: cyclic sports, aerobic capacity, sports anemia, erythrocyte membrane, 
prooxidant-antioxidant balance, medical drug epadol. 
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Метоя роботи було визначити особливості застосуваннѐ комплексних 

показників різних рівнів під час оціняваннѐ впливу довкіллѐ на формуваннѐ 
донозологічних порушень здоров’ѐ дітей дошкільного віку. 
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Показники, ѐкі на сьогодні найчастіше використовуятьсѐ в профілактичній 
медицині було розділено нами на 3 групи: група розрахункових показників, група 
узагальнених показників, група інтегральних показників. У даній роботі ми 
зосередилисѐ лише на деѐких індексах, а саме – індекс Руф’ю, індекс Скибинського, 
рівень соматичного здоров’ѐ, адаптаційний потенціал. 

За умови впливу негативного чинника «забруднене атмосферне повітрѐ» 
інтегральні показники (рівень соматичного здоров’ѐ, індекс Скибинського) ю більш 
інформативними порівнѐно з іншими показниками, тому що одномоментно 
характеризуять скоординованість діѐльності функціональних систем і корелѐційно 
пов’ѐзані з рівнем аеробного енергоутвореннѐ й кислород-транспортноя системоя 
організму дитини.  

Ключові слова: комплексні показники, здоров’ѐ дітей дошкільного віку, вплив 
чинників довкіллѐ, донозологічні зрушеннѐ, соматичне здоров’ѐ.  

 

Постановка проблеми. Здоров’ѐ дітей і підлітків у будь-ѐкому 
суспільстві та в будь-ѐких соціально-економічних і політичних ситуаціѐх ю 
актуальноя проблемоя сьогоденнѐ. Забезпеченнѐ зміцненнѐ здоров’ѐ 
дитѐчої популѐції – одне із завдань вирішеннѐ ѐкого полѐгаю у своючасній 
діагностиці здоров’ѐ, оцінці його кількості та ѐкості. 

На сьогодні вирізнѐять 3 типи моделей вивченнѐ здоров’ѐ: 
нозологічна (традиційна); донозологічна діагностика; діагностика здоров’ѐ 
за прѐмими показниками.  

Традиційно в системі охорони здоров’ѐ застосовуятьсѐ т.зв. непрѐмі 
показники здоров’ѐ: захворяваність, демографічні показники, фізичний 
розвиток тощо. Проте вони безумовно не можуть охарактеризувати рівень 
здоров’ѐ.  

Наукові дослідженнѐ ѐк вітчизнѐних, так і зарубіжних авторів даять 
підстави розглѐдати захворяваність ѐк одну з форм адаптаційної реакції 
організму на шкідливий вплив патологічних чинників *3, 74; 2, 561; 5, 69; 7, 
149; 9, 28; 8, 431, 11, 235; 12, 56+. Проте хвороба не виникаю раптово, від 
здоров’ѐ її відокремляю ціла низка функціональних станів, ѐкі ю 
пограничними між нормоя та патологіюя. На жаль, саме цей етап розвитку 
передпатологічного процесу залишаютьсѐ поза увагоя фахівців 
профілактичної ланки. Клініцисти зосереджуятьсѐ на діагностиці й лікуванні 
нозологій, коли патологіѐ вже розвинулась і може бути клінічно доведена. 
Отже, виѐвленнѐ початкових функціональних зрушень організму (коли ще 
відсутні об’юктивні ознаки хвороби) маю бути першочерговим завданнѐм 
лікарів-профілактиків, зокрема, у галузі екологічного громадського здоров’ѐ.  

У своя чергу, саме донозологічні зрушеннѐ ю одними з об’юктивних 
критеріїв екологічного неблагополуччѐ.  

Аналіз актуальних досліджень. У дослідженнѐх останніх років 
неодноразово доведений негативний вплив техногенно забрудненого 
довкіллѐ на організм лядини, що проѐвлѐютьсѐ в порушенні процесів 
адаптації та може призвести до розвитку донозологічних змін або патології в 
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дітей [2, 561; 6, 53]. Підгрунтѐм длѐ початкових донозологічних зрушень ю 
гетерохронність формуваннѐ й дозріваннѐ органів і систем дитѐчого 
організму.  

Здоров’ѐ, ѐк певний рівень адаптаційних можливостей організму, 
вміщую в себе понѐттѐ гомеостазу, що розглѐдаютьсѐ ѐк результат 
діѐльності чисельних функціональних систем, ѐк цільову функція 
багаторівневого іюрархічного управліннѐ в організмі. Серед великої 
кількості прѐмих індексів, ѐкі застосовуятьсѐ длѐ оцінки діѐльності органів 
і систем організму логічним на нашу думку було би виділити так би мовити 
розрахункові, ѐкі характеризуять функціональну здатність організму в 
межах одніюї системи; узагальнені, що характеризуять скоординованість 
діѐльності переважно двох або трьох систем організму та інтегральні, що 
характеризуять складні взаюмозв’ѐзки багатьох систем організму, їх 
взаюмовпливи та злагодженість діѐльності на вищому іюрархічному рівні.  

Досліджуячи показники та індекси, ѐкі найчастіше використовуятьсѐ 
в профілактичній медицині, ми намагалисѐ визначити, ѐкі з них найбільш 
тонко реагуять на негативні впливи довкіллѐ, а отже, ѐкі з них можна 
застосовувати в ѐкості чутливих індикаторів донозологічних зрушень.  

Показники, що досліджувалисѐ, були розділені нами на три групи, ѐкі 
певноя міроя, відбиваять різні рівні оцінки донозологічних змін в 
організмі: 

- група розрахункових індексів, що характеризуять діѐльність у 
межах певної функціональної системи організму (серцево-судинної, 
дихальної тощо); 

- група узагальнених індексів, ѐкі характеризуять скоординованість 
діѐльності двох і більше морфо-функціональних систем (дихальної та 
кістково-м’ѐзової систем, кардіореспіраторної системи тощо); 

- група інтегральних індексів, що характеризуять складні 
взаюмозв’ѐзки органів і систем організму (соматичне здоров’ѐ, 
адаптаційний потенціал тощо).  

Мета статті – виходѐчи з вищезазначеного, метоя даної роботи було 
визначити особливості застосуваннѐ комплексних показників різних рівнів 
при оцінці впливу довкіллѐ на формуваннѐ донозологічних порушень 
здоров’ѐ дітей дошкільного віку. 

Методи досліджень. Було обстежено 840 дітей старшого дошкільного 
віку, ѐкі проживали й відвідували дитѐчі дошкільні заклади м. Киюва, що 
знаходились у різних екологічних умовах: білѐ великих автомагістралей («А» 
зона), білѐ промпідприюмств («П» зона) та у відносно чистому мікрорайоні 
(«Ч» зона). Умови перебуваннѐ, вихованнѐ й навчаннѐ дітей у відібраних ДНЗ 
відповідали санітарно-гігіюнічним вимогам. 

Вихідні длѐ роботи дані були отримані під час проведеннѐ морфо-
функціональних досліджень стану організму дитини з визначеннѐм 
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показників діѐльності серцево-судинної та дихальної систем організму й 
фізичного розвитку дитини, ѐкі доповнявалисѐ даними медичних оглѐдів 
та пропусків із приводу захворявань, що вносились у спеціально 
розроблену «Карту вивченнѐ здоров’ѐ дітей». До когорти дослідженнѐ 
вклячалисѐ виклячно діти, резистентні до гострих респіраторних інфекцій 
дітей (групи ІА і ІБ) *10, 125]. 

Окрім того враховувалисѐ дані письмового опитуваннѐ батьків згідно 
розробленої «Анкети длѐ батьків», до ѐкої входили запитаннѐ щодо 
розвитку та стану здоров’ѐ дитини на ранніх етапах онтогенезу та способу 
їх життѐ. Длѐ досліджень були відібрані діти, ѐкі (згідно даних анкетуваннѐ 
їх батьків) проживали в задовільних умовах, мали необтѐжений анамнез, 
народилисѐ від здорових батьків, тобто вплив медико-біологічних і 
соціальних чинників на формуваннѐ їх здоров’ѐ був відсутній. 

Функціональні резерви організму дітей оцінявалисѐ на підставі 
розрахункових показників. Оцінка діѐльності серцево-судинної системи 
проводиласѐ за допомогоя проби Мартіне-Кушелевського; оцінка 
діѐльності дихальної системи проводиласѐ шлѐхом спірометричних 
досліджень; визначались антропометричні показники (зріст, вага, обсѐг 
грудної клітки); динамометріѐ обох кистей рук. На основі отриманих даних 
були обчислені індекси, ѐкі були базовими длѐ розрахунку інтегральних 
показників (зокрема, рівнѐ соматичного здоров’ѐ). 

Усі матеріали зводилисѐ «на одну особу». 
Виклад основного матеріалу. Оцінка стану здоров’ѐ дітей 

проводиласѐ нами за багатьма прѐмими показниками та індексами, проте 
в даній публікації ми зосередилисѐ на аналізі декількох найбільш 
поширених у профілактичній медицині показниках – індексах Руф’ю і 
Скибинського, адаптаційному потенціалі, рівні соматичного здоров’ѐ. 
Кожен із наведених індексів характеризую злагодженість діѐльності 
функціональних систем організму на певному іюрархічному рівні.  

Аналіз стану здоров’ѐ дітей за першоя групоя показників, ѐкі 
характеризуять певну функціональну систему організму (індекс Руф’ю – ІР) 
дозволив встановити таке: виѐвлені низькі рівні даного індексу практично 
в кожної п’ѐтої дитини старшого дошкільного віку. Питома вага дошкільнѐт 
з високими рівнѐми даного індексу виѐвлена лише в 40 % обстежених. 

Ураховуячи значний внесок у формуваннѐ здоров’ѐ такого чиннику 
ѐк «спосіб життѐ», важливим, на нашу думку, було оцінити ступінь рухової 
активності дошкільнѐт і регулѐрності фізичних навантажень у бяджеті їх 
вільного часу. Встановлено, що у хлопців, ѐкі маять регулѐрні фізичні 
навантаженнѐ, питома частка осіб із високими й середніми показниками ІР 
перевищувала 70,0 %; а у дівчат – майже 50,0 %. Виѐвлені певні статеві 
розбіжності – частка хлопців із високими показниками ІР була достовірно 
вищоя порівнѐно з дівчатами.  
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Оцінка ІР залежно від зон спостереженнѐ показала, що частка дітей із 
низькими рівнѐми даного індексу була вищоя в ДНЗ, розташованих білѐ 
промпідприюмств і автомагістралей (рис. 1). а у відносно чистих 
мікрорайонах питома вага дітей із низькими показниками ІР була 
найнижчоя. Частка дівчат із низькими рівнѐми ІР була значно вищоя 
порівнѐно з хлопцѐми.  

 
 

Рис. 1 Розподіл дітей ДНЗ різних зон спостереженнѐ за індексом 
Руф’ю 
 

Отже, аналіз стану здоров’ѐ дітей даного віку за ІР дозволив 
встановити таке: низькі вихідні значеннѐ даного індексу, що свідчить про 
недостатня  тренованість серцево-судинної системи їх організму; незначні 
початкові функціональні зрушеннѐ діѐльності серцево-судинної системи 
організму дошкільнѐт у ДНЗ, розташованих на техногенно забруднених 
територіѐх, ѐкі, ймовірно, будуть поглибляватисѐ за умови більш 
тривалого й інтенсивного впливу даного чинника.  

Серед другої групи індексів важливим було оцінити відповідну 
реакція організму за індексом Скибинського (ІС), ѐкий характеризую 
функціональні можливості кардіореспіраторної системи, аеробні 
потужності організму, а також стійкість до гіпоксії. В основу розрахунку 
даного індексу покладене співвідношеннѐ життювої юмності легень, час 
затримки диханнѐ на вдиху та частота серцевих скорочень. У своя чергу, 
зміна значень життювої юмкості легень і низку інших показників функції 
зовнішнього диханнѐ традиційно використовуютьсѐ ѐк індикатор  
екологічного неблагополуччѐ.  

Встановлено, що більшість обстежених дітей мали незадовільні 
показники даного індексу, що свідчить про певний дисбаланс функцій їх 
кардіореспіраторної системи. Лише кожна десѐта дитина мала добрі 
показники по індексу Скибинського.  
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Частка дітей із незадовільними показниками по ІС («незадовільно» й 
«дуже погано») була достовірно вищоя в дітей, ѐкі відвідували ДНЗ, 
розташовані на територіѐх, прилеглих до автомагістралей (рис. 2). 
Імовірно, це пов’ѐзано з тим, що пересувні джерела забрудненнѐ 
атмосферного повітрѐ (автотранспорт) виходѐть на перше місце, внаслідок 
зниженнѐ потужностей виробництва промислових підприюмств. Це, 
ймовірно, поѐсняю і значну частку дітей з «задовільними» й «добрими» 
показниками ІС у ДНЗ на територіѐх, прилеглих до промпідприюмств.  
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Рис. 2. Розподіл дітей дошкільного віку за показниками індексу 

Скибинського (з урахуваннѐм зон спостереженнѐ) 
 

Стосовно статевих розбіжностей встановлено, що в ДНЗ, прилеглих 
до промпідприюмств, питома вага хлопців із показниками по ІС 
«незадовільно» була майже в 6 разів вищоя, ніж у дівчат (р<0,05). 
Одночасно, частка дівчат із показниками «дуже погано» по ІС була на  
24,0 % вищоя на даних територіѐх спостереженнѐ.  

Отже, знижені показники даного індексу свідчать про його чутливість 
щодо впливу «забрудненого атмосферного повітрѐ», що проѐвлѐютьсѐ у 
дисбалансі діѐльності кардіореспіраторної системи дітей. 

Група інтегральних індексів (соматичне здоров’ѐ, адаптаційний 
потенціал) 

«Рівень соматичного здоров’ѐ» ю інтегральним показником і 
базуютьсѐ на комплексі морфо-функціональних індексів *1, 98+, ѐкі 
насамперед, визначаять стан киснево-транспортної системи організму та 
аеробну здатність індивіда.  

Аналіз розподілу дітей старшого дошкільного віку за рівнѐми 
соматичного здоров’ѐ (СЗ) показав що лише кожна 10 дитина мала високі 
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рівні СЗ (рис. 3). Майже половина обстежених незалежно від статі мали 
низькі рівні соматичного здоров’ѐ.  

 

Рис. 3. Розподіл дітей різної статі за рівнѐми соматичного здоров’ѐ 
 

Ураховуячи екологічні умови довкіллѐ встановлено, що частка дітей 
з низьким рівнем СЗ була достовірно вища в дітей із ДНЗ, прилеглих до 
екологічно забруднених територій. Питома вага дітей із високим рівнем СЗ 
на даних територіѐх навпаки була найнижча й становила 8,5 %.  

Аналіз розподілу дітей за стаття показав, що частка дівчат із 
низькими рівнѐми СЗ була вища порівнѐно з хлопцѐми ѐк на забруднених 
(території білѐ автомагістралей), так і на відносно чистих територіѐх, що 
певноя міряо свідчить про знижені резервні можливості організму дівчат 
дошкільного віку.  

Адаптаційний потенціал. Адаптаційні можливості організму та його 
здатність до рівноваги з навколишнім середовищем ю одніюя з 
фундаментальних властивостей живої системи. Отже, адаптаційний 
потенціал можна розглѐдати ѐк інтегральну динамічну характеристику, ѐка 
ю основоя здоров’ѐ лядини. Адаптаційний резерв – це величина 
(показник), в межах ѐкого можливі позитивні зрушеннѐ й подальша 
адаптаціѐ організму до дії тих чи інших чинників. Рівень здоров’ѐ, тобто 
підтримка достатніх адаптаційно-пристосувальних можливостей залежить 
від функціональних резервів організму *4, 45]. 

Розподіл обстежених показав, що питома вага дітей зі сприѐтливим 
рівнем адаптаційного потенціалу була домінуячоя і становила 83,5 %. 
Практично кожна шоста дитина незалежно від статі мала перенапругу 
адаптаційних механізмів, що ю дуже важливим з точки зору діагностики 
донозологічних зрушень. Стан перенапруги свідчить про певний дефіцит 
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функціональних резервів за умови досѐгненнѐ рівноваги з навколишнім 
середовищем, ѐке характеризуютьсѐ зсувом вегетативної рівноваги в бік 
переваги адренергічних механізмів. Даний стан означаю підвищену 
чутливість організму до впливу будь-ѐких чинників довкіллѐ. Оскільки, 
такий стан організму нічим клінічно себе не проѐвлѐю, можливий 
непомітний перехід резервних можливостей на незадовільний рівень. 
Водночас, сприѐтливим ю відсутність частки дітей із незадовільним рівнем 
АП, що говорить про стійкість адаптаційно-пристосувальних резервів 
організму даної групи дітей.  

Розподіл обстежених дітей за рівнѐми АП з урахуваннѐм зон 
спостереженнѐ не виѐвив суттювих відхилень.  

Отже, нами не виѐвлено негативного впливу чинника «забруднене 
атмосферне повітрѐ» на формуваннѐ рівнів адаптаційного потенціалу дітей 
даного віку.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, вихідні показники стану функціональних систем організму 
більшості дітей старшого дошкільного віку ю низькими незалежно від статі, 
що ю підґрунтѐм длѐ розвитку донозологічних і преморбідних змін у стані їх 
здоров’ѐ.  

За умови впливу негативного чинника «забруднене атмосферне 
повітрѐ» інтегральні показники (рівень соматичного здоров’ѐ, індекс 
Скибинського) ю інформативнішими за інші показники, тому що 
одномоментно характеризуять скоординованість діѐльності декількох 
функціональних систем (зокрема, кардіореспіраторної системи) та 
корелѐційно пов’ѐзані з рівнѐми аеробного енергоутвореннѐ, а відтак, 
кислород-транспортноя системоя організму дитини.  

У подальшому перспективноя ю розробка нових інтегральних 
показників, ѐкі дозволѐть швидко й інформативно виѐвлѐти початкові реакції 
організму на негативні впливи довкіллѐ на донозологічному рівні, що ю 
важливим напрѐмом у вирішенні проблем збереженнѐ здоров’ѐ дітей.  
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РЕЗЯМЕ 
Добрѐнскаѐ О., Рудницкаѐ О., Скочко Т., Шевчук К. Особенности применениѐ 

комплексных показателей разных уровней при оценке воздействиѐ окружаящей среды 
на формирование донозологических нарушений здоровьѐ детей дошкольного 
возраста. 

На сегоднѐшний день различаят 3 типа моделей изучениѐ здоровьѐ: 
нозологическаѐ (традиционнаѐ); донозологическаѐ диагностика; диагностика 
здоровьѐ по прѐмым показателѐм. Традиционно в системе здравоохранениѐ 
используятсѐ т. н. непрѐмые показатели здоровьѐ: заболеваемость, 
демографические показатели, физическое развитие.  

Цель работы – определить особенности применениѐ комплексных показателей 
разных уровней при оценке влиѐниѐ факторов окружаящей среды на формирование 
донозологических нарушений здоровьѐ детей дошкольного возраста. 

Результаты. При воздействии негативного фактора «загрѐзненный 
атмосферный воздух» интегральные показатели ѐвлѐятсѐ более информативными 
по сравнения с другими показателѐми, потому что одномоментно характеризуят 
скоординированность деѐтельности функциональных систем и коррелѐционно 
свѐзаны с уровнем аэробного энергообразованиѐ и кислород-транспортной системой 
организма ребенка.  

Перспективным в дальнейшем ѐвлѐетсѐ разработка новых интегральных 
показателей, позволѐящих выѐвлѐть изменениѐ на донозологическом уровне, что 
ѐвлѐетсѐ важным направлением в решении вопросов сохранениѐ здоровьѐ детей.  

Ключевые слова: комплексные показатели, здоровье детей дошкольного 
возраста, влиѐние факторов окружаящей среды, донозологические сдвиги, 
соматическое здоровье. 
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SUMMARY 
Dobrianska O., Rudnytska O., Skochko T., Shevchuk K. The peculiarities of using 

integrated indicators of different levels for the estimation of the influence of environment 
on the formation of prenosological health disorders of preschool children. 

There are 3 types of models of the estimation of health: nosological (traditional), 
prenosological diagnostics, health diagnostics according to direct indexes. Indirect indexes of 
health are usually used in a health protection system: morbidity, demographic indexes and 
physical development. The clinical specialists focus on the diagnostics and treatment of the 
diseases. The prenosological changes of the organism are the main subject for the estimation for 
the preventive medicine specialists (especially the specialists of the ecological public health). The 
prenosological changes are the objective criteria of environmental pollution. 

The objective of the article is to reveal the peculiarities of using complex indexes of 
different levels for the estimation of the influence of environment on the formation of 
prenosological health disorders of preschool children. 

Methods. Morpho-functional, sociological, mathematic methods are used by the authors.  
Results. All indexes using in preventive medicine were divided into 3 groups: 1) a 

group of account indexes (to characterize one functional system); 2) a group of total indexes 
(to characterize two or three systems); 3) a group of integrated indexes (to characterize the 
complex interactions of many systems of the body and their consent) by the authors.  We 
concentrated only on the three most popular in preventive medicine indexes such as index 
Rufie, Skibinskij’s index, a level of somatic health, adaptive potential.  

It was revealed that the majority of surveyed children had insufficient levels of SI. It 
means that the imbalance of the function of cardiorespiratory system. Only one of ten 
children had good levels of this index. The percentage of children with low level of IS was 
statistically significant in the kindergartens located near highways. 

The percentage of children with low level of somatic health was higher in the 
kindergarten located near environmental pollution areas (mostly near highways). 

The low levels of health on all indexes of the functional systems of the organism of 
preschool children were determined. It is revealed that integrated indexes (Skibinskij’s index, a 
level of somatic health) are more informative in comparison with other indexes because they 
characterize the coordination of all functional systems. Also this type of indexes connects with the 
level of aerobic energy consumption and oxygen-transport system of children’s organism.  

Conclusions. The integrated indexes are more informative on the influence of the 
environment’s pollution. The elaboration of new integrated indexes for revealing 
prenosological changes of the organism is perspective direction for the solving the problem 
of the children’s health save and promotion.  

Key words: complex indexes, health of preschool children, environmental influence, 
prenosological changes, somatic health. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННа ІНДЕКСНИХ МЕТОДИК У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННаМИ ПОСТАВИ 

 

За результатами комплексного медичного обстеженнѐ виѐвлено 45 % дітей із 
порушеннѐми постави. Обстежили здорових дітей за допомогоя плечового індексу 
та індексу вертикального відхиленнѐ хребта, що дало можливість визначити «групу 
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ризику» ймовірних подальших змін стану їх постави. До початкових змін постави в 
сагітальній площині схильні 29,41 % дітей, у фронтальній площині – 16,34 % дітей. 
Розрахунковий метод із використаннѐм ПІ і ВВП інформативний, оскільки чутливість 
ПІ складаю 83,66 %, а ВВХ – 70,59 %, щодо еталонного методу. За допомогоя 
використаннѐ індексних методик можна завчасно виѐвити й попередити та 
провести ефективну фізичну реабілітація дітей із порушеннѐми постави. 

Ключові слова: діти, постава, плечовий індекс, індекс вертикального 
викривленнѐ хребта. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні відомо, що кожна четверта 
дитина в Україні маю порушеннѐ постави, а складні патологічні процеси 
діагностуятьсѐ у 7–8 дітей на тисѐчу відповідного населеннѐ *1, 2+. 

На думку науковців, постава дитини характеризую не лише стан 
опорно-рухового апарату та рівень фізичного розвитку, а й свідчить про 
сформованість навичок поведінки та здатність правильно виконувати 
необхідні длѐ життюдіѐльності фізіологічні рухи *2, 3+.  

Аналіз актуальних досліджень. Причинами виникненнѐ порушень 
постави ю нераціональний руховий режим, незбалансоване харчуваннѐ та 
знижений тонус основних м’ѐзових груп тулуба й кінцівок, особливо в 
періоди активного росту кістково-м’ѐзової системи (5–7 років та 10–15 
років), адже пропорції тіла дитини та співвідношеннѐ процесів їх розвитку 
й росту ю складноя динамічноя системоя *4, 5+.  

Доведено попередніми науковими дослідженнѐми, що навчаннѐ дітей 
у школі ю періодом підвищеного ризику порушеннѐ постави. Проѐвами змін 
стану постави ю недостатній розвиток м’ѐзів, що утримуять правильне 
положеннѐ тіла у просторі, асиметріѐ лопаток відносно прѐмої осі, плечей, 
трикутників талії, кісток тазу та сколіотичної дуги, без торсії хребців. Вищезаз-
начені зміни прогресуять у двох площинах – сагітальній і фронтальній. До 
порушень постави в сагітальній площині відносѐть зміну та сплощеннѐ всіх 
фізіологічних вигинів. Деформації хребта дітей у сагітальній площині ю 
найбільш поширеноя патологіюя кістково-м’ѐзової системи їх частота 
перевищую 15 % популѐції дітей, у тому числі незворотні патологічні зміни 
зустрічалисѐ серед 1,5–2,0 % дитѐчого контингенту. У фронтальній площині 
функціональні порушеннѐ хребта проѐвлѐятьсѐ у зміщенні серединної лінії 
остистих відростків у сторони, за умови вертикального положеннѐ тіла [4, 6]. 

Більшість останніх наукових досліджень стосовно даного питаннѐ, 
спрѐмовані на обґрунтуваннѐ профілактичних засобів фізичного вихованнѐ, 
реабілітації та ЛФК, що сприѐять корекції та формування правильної 
постави. Крім того, впроваджуятьсѐ інноваційні технології діагностики й 
моніторингу порушеннѐ та дефектів постави, що потребуять використаннѐ 
спеціальних методів і відповідної підготовки фахівців [7]. Але початкові 
зміни стану постави ѐк самостійної ознаки ураженнѐ опорно-рухового 
апарату в більшості випадків залишаятьсѐ недіагностованими. 
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Саме тому, актуальним залишаютьсѐ питаннѐ вибору інформативних і 
загальнодоступних методик визначеннѐ порушень постави в дітей в 
умовах загальноосвітнього навчального закладу. Адже своючасне й 
ефективне проведеннѐ скринінгових оглѐдів дітей дозволить вчасно 
розробити та впровадити систему профілактичних заходів *4; 5; 7+. 

Мета роботи – обґрунтувати використаннѐ методу індексів длѐ 
визначеннѐ змін постави у процесі фізичної реабілітації. 

Матеріал і методика досліджень. Обстежено 292 учні 6–17 років 
(45,21 % дівчат і 54,79 % хлопців). За даними щорічного комплексного 
медичного оглѐду, виѐвлено дітей із порушеннѐм постави. Серед здорових 
дітей визначаласѐ «група ризику», з урахуваннѐм відхиленнѐ від норми 
показників плечового індексу (ПІ) в сагітальній площині за формулоя: 

%100
ПД

ШП
ПІ  

де ШП, см – ширина плечей (відстань від лівого акроміального 
відростка лопатки до правого, що виміряютьсѐ спереду), ПД, см – 
плечова дуга (відстань від лівого акроміального відростка лопатки до 
правого, що виміряютьсѐ позаду). Оцінка ПІ проводиласѐ з урахуваннѐм 
значень, а саме: до 89,9 % – кіфотична постава, від 90 до 100 % – 
правильна постава в сагітальній площині. 

Індекс вертикального відхиленнѐ хребта (ВВХ) у фронтальній 
площині визначавсѐ за формулоя: 

%100
ЛП

ЛЛ
ВВХ  

де ЛЛ, см – відстань від остистого відростка сьомого шийного хребцѐ 
до медіального кута лопатки з лівого боку тулуба, ЛП, см – відстань від 
остистого відростка сьомого шийного хребцѐ до медіального кута лопатки 
з правого боку тулуба. Длѐ визначеннѐ зміни положеннѐ хребта у 
фронтальній площині використовували такі значеннѐ ВВХ: 90 % – 110 % – 
правильна постава, більше 110 % або менше 90 % – сколіотична постава. 

Длѐ визначеннѐ чутливості та специфічності індексів було 
передбачено порівнѐннѐ з результатами медичного оглѐду дітей лікарем-
ортопедом. 

Аналіз результатів обстеженнѐ проведено з урахуваннѐм трьох 
вікових груп: молодшого (7–10 років), середнього (11–14 років) та старшого 
шкільного віку (15–17 років). Математична та статистична обробка 
проведена за допомогоя програми STATISTICA 8.0 [8].  

Результати дослідженнѐ та їх обговореннѐ. За результатами 
комплексних медичних оглѐдів встановлено, що питома вага дітей із 
порушеннѐми постави складала − 35,05±2,79% (45,10±2,91 % дівчат та 
54,9±2,91 % хлопців). Серед них найбільше дітей середнього шкільного віку 
(43,37±2,9 %), їх удвічі більше, ніж дітей молодшого шкільного віку 
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(27,45±2,61 %, p<0,05), та в 1,5 раза більше, ніж дітей старшого шкільного віку. 
Порушеннѐ постави в сагітальній і фронтальній площинах визначено, 

відповідно у 15,13±2,32 % та 19,8±2,81 % дитѐчого контингенту.  
У структурі порушень постави, за частотоя виѐвленнѐ, перше місце 

посідаю сколіотична постава (87,61±2,87 %), на другому місці − кіфотична 
постава (6,42±1,43 %), на третьому − плоска спина (3,68±1,10 %), на 
четвертому – плоско-вігнута спина (2,29±0,87 %) (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Питома вага дітей порушеннѐ постави (%) 
 

Встановлено, що в дітей, у ѐких під час медичних оглѐдів не 
виѐвлено порушеннѐ постави, 29,41±2,66 % обстежених маять початкові 
зміни постави в сагітальній площині, за даними антропометричного 
виміряваннѐ й використаннѐ ПІ. Схильність до кіфотичної постави та 
плоско-вігнутої спини, мали 17,14±2,44 % дітей молодшого шкільного віку, 
незалежно від статі. Аналогічні початкові зміни спостерігались у 
22,86±2,69 % дітей середнього шкільного віку, причому, серед дівчаток 
подібні зміни встановлено у 25,00±2,53 %, що втричі менше, ніж хлопців 
(75,00±2,8 %, відповідно, p<0,05). Найбільш високий показник відхилень 
від норми хребта в сагітальній площині мали діти 15–17 років − 
60,00±3,17 %, що втричі більше порівнѐно з початковими змінами дітей 
молодшого й середнього шкільного віку (p<0,05).  

Результати проведеного аналізу застосуваннѐ ВВХ на практиці 
показали, що відхиленнѐ хребта від норми у фронтальній площині більше 
проѐвлѐятьсѐ з віком (r=0,267; p<0,001). Початкові зміни у фронтальній 
площині притаманні 16,34±2,6 % дітей. Серед обстеженого контингенту, 
сколіотична постава та плоска спина виѐвлена в 30,3±2,97 % дітей 
молодшого шкільного віку. Кількість дітей середнього шкільного віку з 
початковими змінами у фронтальній площині становила 33,33±3,31 % 
обстежених. Особливої уваги заслуговуять діти старшого шкільного віку з 
аналогічними змінами (36,36±3,38 %), оскільки термін активного росту й 
видовженнѐ ОРА припадаю на пубертатний період.  
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За результатами проведеного дослідженнѐ виѐвлено, що ПІ та ВВХ ю 
інформативними методиками. Розрахунок високої чутливості ВВХ та ПІ 
(83,66±2,16 % та 70,59±2,66 % відповідно), відносно клінічних методів ортопе-
дичної діагностики, доводить доцільність використаннѐ індексів на практиці. 
Специфічність індексів маю значеннѐ: длѐ ПІ – 29,41±3,17 % та ВВХ – 
16,44±2,16 %, що підтверджую інформативність використаних індексів. За ре-
зультатами дослідженнѐ встановлено зв’ѐзок методів клінічної ортопедичної 
діагностики з показниками ПІ (χ2=32,3, p<0,001) та ВВХ (χ2=38,4, p<0,001). 

Усі діти, у ѐких за результатами застосуваннѐ ПІ та ВВХ виѐвлено 
граничні порушеннѐ постави, маять складати «групу ризику». Длѐ 
попередженнѐ ускладненнѐ подальшої деформації хребта, необхідно під час 
скринінгових обстежень, за допомогоя додаткового використаннѐ методу 
індексів, визначати й фіксувати граничні порушеннѐ постави в дітей.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
1. За результатами комплексного медичного оглѐду виѐвлено 

35,05 % дітей із порушеннѐм постави, у сагітальній і фронтальній площинах 
визначено відповідно в 15,13 % та 19,8 % дитѐчого контингенту.  

2. Скринінгове обстеженнѐ дітей із використаннѐм індексів 
дозволило виѐвити «групу ризику» ймовірних подальших змін стану 
хребта. До початкових змін постави в сагітальній площині в цілому схильні 
29,41 % дітей, у фронтальній площині – 16,34 % дітей. 

3. Метод індексів із використаннѐм ПІ та ВВХ длѐ виѐвленнѐ 
порушень постави в сагітальній і фронтальній площинах ю універсальним та 
інформативним длѐ всіх вікових груп.  

4. Визначеннѐ «групи ризику» дітей зі схильністя до порушеннѐ 
постави даю можливість завчасно розпочати профілактичні й коригуячі 
заходи та попередити прогресуваннѐ передпатологічних і патологічних 
змін опорно-рухового апарату дітей різного віку. 
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РЕЗЯМЕ 
Дѐченко Я. Целесообразность применениѐ индексного метода в процессе 

физической реабилитации детей с нарушениѐми осанки. 
По результатам комплексного медицинского обследованиѐ выѐвлено 45 % 

детей с нарушениѐми осанки. Обследование здоровых детей с помощья плечевого 
индекса и индекса вертикального искривлениѐ позвонка позволило определить 
«группу риска» возможных дальнейших изменений состоѐниѐ их осанки. К начальным 
изменениѐм осанки в сагиттальной плоскости склонны 29,41 % детей, во 
фронтальной плоскости – 16,34 % детей. Расчетный метод с использованием 
плечевого индекса и вертикального искривлениѐ позвонка информативный, 
поскольку чувствительность плечевого индекса составлѐет 83,66 %, а 
вертикального искривлениѐ позвонка – 70,59 %, относительно эталонного метода. 
С помощья использованиѐ индексных методик можно заблаговременно выѐвить, 
предупредить и провести эффективнуя физическуя реабилитация детей с 
нарушениѐми осанки. 

Ключевые слова: дети, осанка, плечевой индекс, индекс вертикального 
искривлениѐ позвоночника. 

SUMMARY 
Dyachenko Y. The feasibility of using the index method in the process of physical 

rehabilitation of children with an impaired posture. 
Today we know that one in four children in Ukraine has an incorrect posture and complex 

pathological processes are diagnosed in 7–8 children per thousand of the population concerned. 
The causes of disorders of a posture is a rational driving mode, an unbalanced diet 

and a low tone of  major muscle groups of the trunk and limbs, especially during the periods 
of active growth of the musculoskeletal system. 

A proportion of the body of the child and correlation of processes of the development 
and growth is a complex dynamic system. 

The manifestation changes of a posture is underdeveloped muscles that hold the 
correct body position in space, asymmetry of the blades relative to the axis of the straight, 
shoulders, triangles waist, pelvis and scoliosis curves without torsion vertebrae. The above 
changes are progressing in two planes – sagittal and frontal. 

Violations of a posture in the sagittal plane include changes and simplify all physiological 
curves. Spinal deformity children in the sagittal plane is the most common disorders of the 
musculoskeletal system, their frequency of more than 15% of the population of children, 
including irreversible pathological changes occurred between 1,5–2,0% of child contingent. 

The result of a comprehensive medical examination revealed 45% of children with a 
posture. Examination of healthy children with brachial index and the index of vertical deviation of 
the spine, makes it possible to identify «at risk» possible future changes of their posture. To 
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change the initial posture in the sagittal plane inclined 29,41% of children in the frontal plane – 
16,34% of children. Calculation method with using brachial index and the index of vertical 
deflection spine informative as sensitivity brachial index is 83.66%, and brachial index and the 
index of vertical deflection spine – 70,59% on the reference method. Using indexing techniques 
can detect and warn in advance and carry out effective rehabilitation of children with physical 
posture.  

So index method to detect violations of posture in the sagittal and frontal planes is 
versatile and informative for all ages of children. 

Key words: children, a posture, the brachial index, the index of vertical curvature of 
the spine. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВДОСКОНАЛЕННа СТАРТОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ГРАФОМОТОРНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ 58 РОКІВ 
 

У статті висвітлена авторська програма, ѐка побудована з урахуваннѐм 
педагогічних принципів і принципів диференційованого впливу спеціальних 
цілеспрѐмованих засобів, що впливаять на всі м’ѐзові групи й організм у цілому. У 
результаті впровадженнѐ встановлено збільшеннѐ в дошкільних навчальних 
закладах середнього рівнѐ графомоторних навичок на +11,56 %, а серед 

загальноосвітніх закладів освіти  на +18,01 % (р<0,05). Перспективами подальшого 
дослідженнѐ ю розробка програми комплексної оцінки дітей до навчаннѐ в 
загальноосвітніх навчальних закладах. 

Ключові слова: адаптаціѐ, графомоторні навички, діти, програма, 
профілактика, навчальні заклади, моторика, стартові можливості. 

 

Постановка проблеми. Проблемі збереженнѐ та зміцненнѐ 
здоров’ѐ підростаячого поколіннѐ в теперішній час в умовах 
несприѐтливих тенденцій у стані здоров’ѐ населеннѐ, негативній медико-
демографічній ситуації, соціального напруженнѐ, надаютьсѐ особливе 
значеннѐ у зв’ѐзку з тим, що цей контингент визначаю здоров’ѐ нації, її 
основний трудовий резерв та інтелектуальний потенціал *3, 88+. Окрім 
того, проблема формуваннѐ координації рухів у дітей та адаптації до 
навчаннѐ – одна з найбільш пріоритетних програм сучасності. У зв’ѐзку з 
цим важливе значеннѐ маю ранню виѐвленнѐ причин і своючасне 
застосуваннѐ профілактичних і корекційних заходів *1, 12–16; 4, 37]. 

Аналіз актуальних досліджень. За умови переходу багатьох шкіл 
на інноваційні форми навчаннѐ діти повинні успішно оволодіти новими, 
часто ускладненими програмами. Також школѐрі в цьому віці адаптуятьсѐ 
до умов внутрішньошкільного середовища та надзвичайно гостро реагуять 
на несприѐтливі чинники: новий колектив, навчальне навантаженнѐ, 
значний обсѐг, новизну та складність навчального матеріалу, зменшеннѐ 
рухової активності. Тому в навчальних закладах виникаять передумови 
длѐ стомленнѐ учнів, що в подальшому може знижувати ступінь адаптації 
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організму до умов життюдіѐльності *1, 13; 2, 250–251; 4, 38]. 
Загальновідомо, що неадекватність навчального навантаженнѐ в 
інноваційних закладах освіти сприѐю зниження функціональних 
можливостей організму, а саме координації рухів.  

Мета дослідженнѐ – обґрунтувати ефективність вдосконаленнѐ 

стартових можливостей графомоторних навичок у дітей 58 років. 
Методи дослідженнѐ. Дослідженнѐ проводилисѐ на базі 

дошкільних навчальних закладах (ДНЗ) та в загальноосвітніх навчальних 

закладах (ЗНЗ) м. Суми. У дослідженні брали участь діти 58 років. Длѐ 
проведеннѐ масових обстежень був використаний комплекс адаптованих 
методик, що вклячав тест Керна – Ірасека; графічний диктант; тест 
Н. І. Озерецького; дитѐчий опитувальник невротичних станів; тепінг-тест; 
положеннѐ тіла під час писемного завданнѐ; динамометріѐ. Статистична 
обробка отриманих даних здійсняваласѐ на ПК із використаннѐм 
стандартних програм STATISTICA. 

Виклад основного матеріалу. Розроблена програма побудована з 
урахуваннѐм педагогічних принципів і принципів диференційованого впливу 
спеціальних цілеспрѐмованих засобів, що впливаять на всі м’ѐзові групи та 
організм у цілому. Оцінка ефективності розробленої програми дозволѐю 
визначити морфологічні й функціональні зміни організму дітей під впливом 
заходів і форм роботи в умовах навчальних закладів освіти (табл. 1). 

Таблицѐ 1 
Зміст програми вдосконаленнѐ стартових можливостей графомоторних 

навичок у дітей 5–8 років 
Блок Форма роботи 

І. Розвиток дрібної 
моторики та 

координації пальців рук 
у дітей старшої 

дошкільної та молодшої 
шкільної вікових груп 

Технічні навички (під час навчального процесу) 

Графічні навички (на кожному занѐтті по 2–6 хв.) 

Орфографічні навички (під час навчального процесу в 
молодших школѐрів) 

ІІ. Оздоровчі заходи 

Стимулявальна гімнастика та фізкультхвилинки (на кожному 
занѐтті по 2–6 хв.), дихальна гімнастика (по 3–4 вправи) та 
психогімнастика (в ігровій та віршованій формі) (3 рази на 
тиждень) 

Вправи длѐ розвитку рук і пальців: пальчикові вправи, різні 
види графічних вправ (на кожному занѐтті по 2–6 хв.), 
імітаційні вправи (по 3–4 вправи) 

Масаж кистей за системоя Су-Джок (5–6 хв.), гімнастика длѐ 
очей (на кожному занѐтті по 2–5 хв.), кольоротерапіѐ (3 
рази на тиждень, можливий музичний супровід) 

Пазли, вирізаннѐ ножицѐми, маляваннѐ, розфарбовуваннѐ 
(кожний день, друга половина днѐ) 

ІІІ. Робота з батьками 
Практичний аспект роботи батьків із дитиноя (наданнѐ 
рекомендацій): робота з папером; гра з мозаїкоя, 
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конструктором, пазлами та складаннѐ картинок за зразком; гра 
з крупами, намистинками, ґудзиками, дрібними камінцѐми; 
занѐттѐ з пластиліном; витинаннѐ ножицѐми; маляваннѐ; 
розфарбуваннѐ різних картинок і розфарбовок; графічні 
вправи, штрихуваннѐ (щоденно по 15–30 хв.)  

Основні правила длѐ батьків (наданнѐ рекомендацій) 
 

Застосуваннѐ запропонованої комплексної програми щодо 
вдосконаленнѐ стартових можливостей формуваннѐ графомоторних 
навичок (ГМН) длѐ дітей із різними рівнѐми графічних навичок письма й 
подальше визначеннѐ її ефективності в умовах навчальних закладах 
відбувалось із груповим розподілом зазначеного контингенту залежно від 
ступенѐ сформованості графічних навичок письма. 

Із метоя визначеннѐ ймовірної схильності зниженнѐ впливу 

формуваннѐ графічних навичок письма дітей 58 років було визначено 
провідні чинники. Визначено, що найбільший ризик можливого зниженнѐ 
формуваннѐ графічних навичок письма безпосередньо залежить від рівнѐ 
«шкільної зрілості» за тестом Керна – Ірасека – (RR=17,03, 16,62 – 17,44), 
правильності виконаннѐ графічного диктанту (RR=3,95, 3,64 – 4,26), 
емоційної напруженості (RR=2,32, 2,01 – 2,63) та типу нервової системи 
(RR=2,11, 1,78 – 2,44). Також до ризиків у формуванні графічних навичок 
письма належать дрібна моторика рук (RR=1,99, 1,61 – 2,38) та положеннѐ 
тіла під час письмового завданнѐ (RR=1,42, 1,13 – 1,72). 

Одержані результати дозволили провести аналіз ефективності 
проведених засобів і форм роботи з дітьми різної вікової групи. Треба 
відзначити, що кількість дітей, ѐкі мали низькі рівні ГМН, зменшиласѐ на 
7,03 %, кількість дітей із високими рівнѐми збільшиласѐ на 22,25 % за 
рахунок середнього та низького рівнѐ ГМН відповідно.  

Аналіз змін ступенѐ сформованості графічних навичок письма в 
дітей дав змогу визначити позитивну динаміку післѐ впровадженнѐ 
програми. Встановлено, що в усіх дітей спостерігаласѐ тенденціѐ до 
позитивних змін характеристик у навчальних закладах, де вона була 
впроваджена. У результаті профілактичної роботи, ѐка проводилась у ДНЗ 
було зафіксовано збільшеннѐ середнього рівнѐ ГМН на +11,56 % та з’ѐвивсѐ 
високий рівень ГМН (3,23 %). Схожа закономірність зустрічаютьсѐ й у ЗНЗ 
(+18,01 % та +14,62 % відповідно) (p<0,05) (табл. 2).  
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Таблицѐ 2 
Показники рівнѐ сформованості графічних навичок за період 

експерименту в різних закладах освіти (%) 

Рівні графічних 
навичок письма 

Дошкільний навчальний заклад 
Загальноосвітній навчальний 

заклад 

без 
профілактичної 

роботи 

з 
профілактичн
оя роботоя 

без 
профілактичної 

роботи 

з 
профілактич

ноя 
роботоя 

високий 0 +3,23±1,12 +6,87±1,23 +14,62±1,20 

середній +4,15±1,02 +11,56±1,32 +7,43±1,16 +18,01±1,17 

низький -2,22±1,21 -7,85±1,14 -2,14±1,12 -4,37±1,18 
 

Встановлено позитивну динаміку змін стану дрібної моторики верхніх 
кінцівок у дітей, де проводиласѐ профілактична робота. Так, у дітей із 
низьким рівнем ГМН моторика покращилась у ДНЗ на 10,33 % та у ЗНЗ на 
17,46 % (p<0,05). Зазначений факт свідчить про зміцненнѐ м’ѐзових груп у 
дітей унаслідок активного систематичного застосуваннѐ спеціальних динаміч-
них вправ із короткотривалими ізометричними періодами. Окрім того, у дітей 
із низьким рівнем ГМН збільшилисѐ показники динамометрії на 2,5 кг, тому 
можна вважати запропоновану програму ефективним вкладом у норма-
лізація стану кістково-м’ѐзової системи та стану організму дітей у цілому.  

На основі вищезазначених фактів необхідно підкреслити позитивну 
динаміку характеристик «графічного диктанту» та «шкільної зрілості» за 
тестом Керна-Ірасика в дітей унаслідок упровадженнѐ комплексної 
програми, оскільки систематичне застосуваннѐ профілактично-
реабілітаційних заходів в умовах ДНЗ і ЗНЗ даю можливість збільшити 
рівень засвоюннѐ й відтвореннѐ певних завдань у результаті збільшеннѐ 
рівнѐ готовності до навчального процесу в закладах освіти (табл. 3). 

Таблицѐ 3 
Показники графічного диктанту та «шкільної зрілості» за період 

експерименту залежно від рівнѐ сформованості графічних навичок (%) 

Рівні графічних 
навичок письма 

Показники 

графічний диктант 
«шкільна зрілість» за  

т. Керна – Ірасека 

до проведеннѐ профілактичної роботи 

високий 59,87±1,54 54,12±1,14 

середній 20,48±1,23 29,39±1,07 

низький 19,65±1,26 16,49±1,32 

післѐ проведеннѐ профілактичної роботи 

високий 66,32±1,03 57,95±1,22 

середній 28,27±1,32 32,27±1,13 

низький 5,41±1,24 9,78±1,54 
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Вагомий внесок у формуваннѐ графічних навичок письма робить 
«шкільна зрілість», бо саме дана методика даю можливість визначити рівень 
саморегулѐції під час виконаннѐ письмових дій, тонкої моторики рук, а також 
координації зору та рухів рук *5, 57–63+. Тому результати тестуваннѐ 
встановили, що в дітей із середнім рівнем ГМН мали вищий приріст 
значеннѐ – 32,27 %, ніж у дітей із низьким рівнем – 9,78 % обстежених. 

У результаті комплексної оцінки показника графічного диктанту в 

дітей 58 років із різними рівнѐми сформованості ГМН післѐ профілактичної 
роботи в ДНЗ і ЗНЗ встановлено, що збільшиласѐ кількість осіб із високим 
рівнем ГМН на +16,23 % та 20,17 % обстежених відповідно. У закладах освіти, 
де не проводиласѐ профілактична робота, було встановлено незначне 
збільшеннѐ цього рівнѐ (+5,31 % та +13,52 % відповідно). Крім того, 
зафіксовано достовірне зниженнѐ кількості дітей із низькими рівнѐми ГМН у 
ДНЗ і ЗНЗ, де проводиласѐ профілактична робота щодо вдосконаленнѐ 
стартових можливостей (-8,63 % та -13,62 % відповідно). 

У результаті аналізу «шкільної зрілості» за тестом Керна-Ірасека 
було встановлено позитивну динаміку, а саме: у дітей із середніми рівнѐми 
ГМН у ДНЗ встановлено збільшеннѐ на +10,25 % обстежених, а серед дітей 
ЗНЗ відповідного рівнѐ на +12,76 % випадків (p<0,05). Крім того, було 
встановлено незначне зниженнѐ кількості дітей із низьким рівнем ГМН, ѐк 
у ДНЗ, так і в ЗНЗ де не проводиласѐ профілактична робота (-2,23 % та  
-1,72 % відповідно). 

У процесі профілактики й удосконаленнѐ стартових можливостей 
формуваннѐ ГМН у дітей рушійним чинником ефективності впровадженнѐ 
заходів і форм роботи була мотиваційна спрѐмованість дітей на 
досѐгненнѐ позитивного результату. Длѐ спонукального впливу мотивів 
необхідно було досѐгнути належного психоемоційного стану дітей. Одним 

із вагомих показників психоемоційного стану в дітей 58 років ю рівень 
емоційної стабільності, що свідчить про пристосованість дітей до різних 
соціальних ситуацій.  

Аналіз результатів тестуваннѐ в динаміці педагогічного 
експерименту дав можливість виѐвити тенденція до збільшеннѐ рівнѐ 
емоційної стабільності серед дітей. Стійкі негативні зміни емоційного стану 
були найбільше притаманні дітѐм із низьким рівнем ГМН. У результаті 
повторного тестуваннѐ встановлено, що питома вага дітей ціюї групи з 
незадовільним рівнем до та післѐ експерименту не зазнала вагомих змін 
(34,20 % та 33,43 % відповідно). 

За період проведеннѐ педагогічного експерименту було визначено 
особливості динаміки емоційних проѐвів дітей із рівнѐми сформованості 
графічних навичок. Найбільш характерна тенденціѐ до покращеннѐ емоційної 
забарвленості в динаміці тестуваннѐ була встановлена в дітей із високими 
рівнѐми ГМН. Треба відмітити, що впроваджена програма дала змогу 
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комплексно впливати не лише на морфофункціональний стан організму 

дітей, а й на психоемоційний стан дитѐчого контингенту 58 років. 
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Запровадженнѐ програми «Вдосконаленнѐ стартових можливостей 

графомоторних навичок у дітей 58 років в умовах навчального закладу» з 
використаннѐм раціональної організації праці й відпочинку, тренуваннѐ 
дрібної моторики рук і психологічних вправ дозволило збільшити в 
дошкільних навчальних закладах середнього рівнѐ графомоторні навички 

на +11,56 %, а серед загальноосвітніх закладів освіти  на +18,01 % (р<0,05). 
Виѐвлено позитивну динаміку змін стану дрібної моторики верхніх 

кінцівок у дітей із низьким рівнем графомоторних навичок у дошкільних 
навчальних закладах на 10,33 %, а серед загальноосвітніх на 17,46% (p<0,05).  

Перспективи подальшого дослідженнѐ ю розробка програми 
комплексної оцінки дітей до навчаннѐ в загальноосвітніх навчальних 
закладах освіти. 
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РЕЗЯМЕ 
Завадскаѐ М. Оценка эффективности совершенствованиѐ стартовых 

возможностей графомоторных навыков у детей 5–8 лет. 
В статье представлена авторскаѐ программа, котораѐ построена с учетом 

педагогических принципов и принципов дифференцированного воздействиѐ 
специальных целенаправленных средств, которые влиѐят на все мышечные группы 
и организм в целом. В результате внедрениѐ установлено увеличение в дошкольных 
учебных заведениѐх среднего уровнѐ графомоторных навыки на + 11,56 %, а среди 
общеобразовательных учреждений на + 18,01 % (р<0,05). Перспективы дальнейшего 
исследованиѐ ѐвлѐетсѐ разработка программы комплексной оценки детей к 
обучения в общеобразовательных учебных заведениѐх. 

Ключевые слова: адаптациѐ, графомоторные навыки, дети, программа, 
профилактика, учебные заведениѐ, моторика, стартовые возможности. 
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SUMMARY 
Zavadska M. Evaluation of the effectiveness of the starting opportunities of 

graphic skills of the 5-8-year-old children. 
The problem of motor coordination of children and adapt learning is one of the 

priority programs of nowadays. The most important value is detected by the causes and 
using in time the preventive and corrective measures. The author’s program «Improvement 
of the starting opportunities of graphic skills of the 5-8-year-old children» consists of the 
three units. The program includes pedagogical principles and principles of the differential 
special influence means which have an effect on all the muscle groups and body in general. 
The application programs are based on the consideration of functional and emotional 
condition of children and their physical development.  

It was determined that the greatest possible reduction in the risk formation of 
the graphic skills writing depends on the level of «school maturity" by a test of Kern-
Irasek rightness dictation graphic, emotional stress and the type of nervous system. 
There is also a risk of formation graphic writing skills, motor skills of the hand and a 
position of a person's body during the writing assignment. 

It was determined that the number of children belong to low graphic skills, 
decreased by 7.03%, on a high level and it increased by 22.25% by the average and low 
skills of the graphic levels. As a result of preventive work, which was held in pre-school, 
there was an increase in the average of the graphic level skills at 11.56% and the 
emergence of a high level (3.23%). A similar pattern is observed in secondary schools (+ 
18.01% and + 14.62% respectively) (p <0.05). 

These results are consistent with the positive dynamics of changes of the upper 
extremities fine motor skills of children of different age and sex groups where 
prevention work was carried out. Thus, the children improved the motor skills in pre-
school by 10.33% and in general to 17,46% (p <0,05). The above fact indicates the 
strengthening active muscle groups of children because of the systematic application of 
special dynamic exercises with a short-term of the isometric periods. Based on a the 
analysis of the scale «depression» of children during the period of the experiment in 
educational establishments different levels of image formation of writing skills were 
determined. So the preventive work has decreased the number of children with low 
formation graphic skills (at 4.74% and 5.32%). 

Key words: аdaptation, graphic skills, children, a program, prevention, 
educational establishments, motility, starting opportunities. 
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА «ЦІНА» ПІДСУМКОВОЇ ДІаЛЬНОСТІ В 
ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ КОНЦЕРТНОГО ВИСТУПУ ТА СПОРТИВНОГО 

ЗМАГАННа 
 

У статті розглѐдаютьсѐ проблема психофізіологічних витрат організму 
музикантів і спортсменів у передконцертний та передстартовий періоди. 
Результати обробки даних психофізіологічного обстеженнѐ студентів 
математичноя моделля дозволили отримати кількісне вираженнѐ такої «ціни». 
Встановлено переважаннѐ дуже високого рівнѐ психофізіологічної «ціни», провідними 
факторами ѐкої в музикантів ю емоційні й індивідуально-типологічні компоненти, у 
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той час ѐк провідними факторами підвищеннѐ «ціни» передстартової діѐльності 
спортсменів ю моторний і емоційний компоненти, а також напруженнѐ серцево-
судинної та вегетативної нервової систем. 

Ключові слова: психофізіологічна «ціна», нейротизм, темперамент, граничні 
невротичні розлади, передконцертний стан, передстартовий стан. 

 

Постановка проблеми. Як відомо, передзмагальний і 
передконцертний етапи діѐльності спортсменів і музикантів можна віднести 
до екстремальних ситуацій, адже вони вимагаять не тільки максимальної 
віддачі психічних і фізичних сил, а й супроводжуятьсѐ значними 
психофізіологічними витратами. У наукових колах психофізіологічні витрати 
організму лядини та міру його напруженнѐ під час різних видів діѐльності 
прийнѐто називати психофізіологічноя «ціноя» (ПФЦ).  

Залежно від величини такої «ціни» можна говорити про оптимальне 
або неоптимальне співвідношеннѐ між навантаженнѐм і функціонально-
резервними можливостѐми, внутрішніми ресурсами організму лядини, ѐкі 
вичерпуятьсѐ длѐ досѐгненнѐ корисного результату. Тому визначеннѐ 
«ціни» підсумкової діѐльності студентів-спортсменів і студентів-музикантів 
ю важливим прогностичним критеріюм оцінки ефективності їх діѐльності. 

Аналіз актуальних досліджень. На сьогодні проведено низку 
досліджень із питань психофізіологічних станів музикантів і спортсменів у 
передконцертному та передстартовому періодах. Встановлено залежність 
між результативноя діѐльністя музикантів-інструменталістів і особливостѐми 
їх нервової системи, фізіологічноя реактивністя, волея, видом естрадного 
хвиляваннѐ й саморегулѐціюя *1, 42+. Розкрито механізми нервово-психічних 
впливів, напружень, що виникли безпосередньо в конкурсно-фестивальному 
середовищі, проводено їхня класифікація *2, 183+. Вивчено психофізіологічні 
процеси під час виконаннѐ творів *3, 83; 4, 190+. 

Крім того, узагальнено сучасні наукові дані про роль чинників, ѐкі 
визначаять психологічний стан спортсменів перед змагальноя діѐльністя. 
Наведено основні зовнішні та внутрішні чинники, що визначаять 
психологічних стан спортсменів перед стартом, деталізовано роль 
індивідуально-типологічних особливостей, ѐкі впливаять на 
результативність спортивної діѐльності [5, 462; 6, 95]. Інші дослідники 
відзначаять вплив виду спорту *7, 24+, соціально-демографічних чинників 
*8, 35+ на психофізіологічний стан спортсменів перед стартом. Крім того, 
здійснено класифікація відомих чинників, що впливаять на 
передстартовий стан і визначаять успішність діѐльності спортсмена [9, 92]. 
Разом із цим залишаютьсѐ невивченоя проблема оціняваннѐ міри 
напруженнѐ організму під час таких відповідальних видів діѐльності ѐк 
спортивне змаганнѐ та концертний виступ, а також методики кількісної 
оцінки психофізіологічних витрат. 
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Мета статті – визначити «ціну» підсумкової діѐльності студентів-
музикантів і студентів-спортсменів із використаннѐм математичної моделі 
оцінки психофізіологічної «ціни» діѐльності, що дозволить отримати кількісне 
вираженнѐ вищезазначених витрат організму *10, 6+. 

Методи дослідженнѐ. Длѐ визначеннѐ ПФЦ були використані такі 
методики: опитувальник неврозів (методика «ДОН») у модифікації, 
адаптованій длѐ янаків, з метоя діагностики депресивних станів і станів, 
близьких до депресії; тест-опитувальник Г. Айзенка длѐ аналізу фактору 
нейротизму ѐк показника емоційної стійкості, тривожності, рівнѐ 
самоповаги й можливих вегетативних розладів; коректурна проба за 
методикоя М. В. Антропової з використаннѐм буквених таблиць 
В. Я. Анфімова, що дозволило визначити зміни продуктивності 
працездатності в передстартових станах порівнѐно зі станом спокоя; 
аналіз варіабельності ритму серцѐ за допомогоя приладу та 
комп’ятерного забезпеченнѐ Cardiospektr (Solvaig, м. Київ). 

Отримані дані піддавалисѐ математичній обробці з використаннѐм 
попередньо розробленої, формули: 

ПФЦ = log ( )1100
2

: 













 QsQn

NNsIBs

NNnIBnND
 

де: D – показник рівнѐ депресії (бали); N – показник рівнѐ нейротизму 

(бали); IBn  – індекс Баювського в передстартовому періоді (ум. одиниці); 
NNn – середнѐ довжина інтервалів RR послідовних циклів серцевих 
скорочень у передстартовому періоді (мс); IBs – індекс Баювського у стані 
спокоя (ум. одиниці); NNs – середнѐ довжина інтервалів RR послідовних 
циклів серцевих скорочень у стані спокоя (мс); Qn – коефіціюнт 
продуктивності працездатності в передстартовому періоді (ум. одиниці); 
Qs – коефіціюнт продуктивності працездатності у стані спокоя (ум. одиниці). 

Показник базуютьсѐ на розрахунку загальних статистичних 
характеристик вихідного масиву даних, корелѐційному аналізі, порогових 
(критичних) значень діячих факторів вихідного масиву даних, діхотомізації 
даних та інтегральної оцінки бінарних шкал із використаннѐм факторного 
та регресійного методів математичної статистики. 

Виклад основного матеріалу. Розподіл студентів-музикантів за 
рівнѐми ПФЦ їх передконцертної діѐльності такий: у цілому не виѐвлено 
жодного з низьким рівнем (рис. 1). Низькій рівень «ціни» характеризуютьсѐ 
незначним напруженнѐм основних регулѐторних систем організму під час 
навантаженнѐ, що свідчить, з одного боку – про високі адаптаційні можливості 
організму до інтенсивних навантажень, але за умов високої ефективності 
роботи; з іншого – про недостатня активність мотиваційно-вольової сфери, 
що, у своя чергу, відбиваютьсѐ на ѐкості діѐльності. 

Середній рівень характеризуютьсѐ наѐвністя напруженнѐ з боку 
нервової та серцево-судинної системи, але не призводить до виснаженнѐ 
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основних регулѐторних систем організму, розглѐдаютьсѐ ѐк гармонійне 
співвідношеннѐ інтенсивності навантаженнѐ та психофізіологічних 
можливостей організму за умов достатньої та високої ефективності діѐльності 
(11,7 %). Високий рівень свідчить про зниженнѐ рівнѐ функціонального та 
психофізіологічного стану організму, зниженнѐ загального тонусу організму, 
що, у своя чергу, ю критеріюм використаннѐ відновлявальних заходів, 
спрѐмованих на профілактику перевтоми й виснаженнѐ організму (35,3 %). 
Дуже високий рівень ПФЦ свідчить про перенапруженнѐ, надмірне 
хвиляваннѐ й виснаженнѐ організму, що в подальшому може провокувати 
розвиток різноманітних синдромів і такого стану ѐк вигораннѐ (53 %). 
Музиканти, ѐкі мали відповідно дуже високий рівень ПФЦ потребуять 
спеціальної психологічної та колекційної підготовки в передконцертний 
період, а також відновлявальних вправ післѐ концерту. 

 

 
Рис. 1. Розподіл студентів факультету мистецтв із різними типами 

темперамента за рівнѐми ПФЦ передконцертної діѐльності 
 

Длѐ порівнѐннѐ були обстежені студенти-спортсмени в 
передстартовому періоді за подібноя схемоя. Розподіл даної категорії 
осіб за рівнѐми ПФЦ передстартового стану представлено на рисунку 2. 

 
Рис. 2. Розподіл студентів-спортсменів із різними типами 

темперамента за рівнѐми ПФЦ передзмагальної діѐльності 
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Як видно з рисунку 2, у 41 % спортсменів у цілому передстартовий 
стан характеризуютьсѐ дуже високоя ПФЦ діѐльності, що підтверджую факт 
надмірного напруженнѐ організму під час подібних екстремальних 
ситуацій. Виникаю питаннѐ: за рахунок чого формуятьсѐ такі високі рівні 
ПФЦ діѐльності спортсменів і музикантів? 

Аналіз факторів, що в цілому визначаять дуже високий рівень «ціни» 
передконцертної діѐльності музикантів дозволив встановити, що  найбільший 
вплив чинѐть рівень нейротизму, інтроверсіѐ-екстраверсіѐ (табл. 1). 

Таблицѐ 1 
Фактори дуже високого рівнѐ ПФЦ передконцертної діѐльності 

музикантів 

фактори високий рівень 
середній 

рівень низький 

нейротизм 100 % 0 % 0 % 

екстраверсіѐ 40 % 0 % 60 % 

інтроверсіѐ 60 % 0 % 40 % 

депресіѐ 0 % 55,55 % 44,45 % 

астеніѐ 11 % 55,55 % 33,45 % 

порушеннѐ поведінки 11,20 % 66,66 % 23,14 % 

вегетативні порушеннѐ 33,33 % 33,33 % 33,34 % 

порушеннѐ сну 0 % 66,66 % 33,34 % 

тривожність 0 % 55,55 % 44,45 % 

працездатність (спокій) 22 % 55 % 23 % 

працездатність (навантаженнѐ) 10 % 45 % 35 % 

індекс напруженнѐ (спокій) 0 % 65,75 % 34,25 % 

індекс напруженнѐ (навантаженнѐ) 0 % 87,65 12,35 

Примітка: зниженнѐ продуктивності працездатності складаю 32 %; підвищеннѐ 
індексу напруженнѐ склладаю 28,14 %. 

 

У студентів-спортсменів провідними факторами формуваннѐ дуже 
високої «ціни» передстартової діѐльності ю рівень нейротизму, напруженнѐ 
ССС та ВНС, порушеннѐ поведінки, ѐк граничний невротичний розлад 
(таблицѐ 2). 

Таблицѐ 2 
Фактори дуже високого рівнѐ ПФЦ передстартової діѐльності спортсменів 
  високий рівень середній рівень низький 

нейротизм 65 % 35 % 0 % 

екстраверсіѐ 65 % 0 % 35 % 

інтроверсіѐ 35 % 0 % 65 % 

депресіѐ 0 % 35,00 % 65,00 % 

астеніѐ 0 % 45,00 % 55,00 % 

порушеннѐ поведінки 25,00 % 65,00 % 10,00 % 

вегетативні порушеннѐ 0,00 % 50,00 % 50,00 % 

порушеннѐ сну 0 % 0,00 %  100,00 % 

тривожність 0 % 25,00 % 75,00 % 
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працездатність (спокій) 35 % 45 % 20 % 

працездатність (навантаженнѐ) 30 % 45 % 25 % 

індекс напруженнѐ (спокій) 25 % 50,00 % 25,00 % 

індекс напруженнѐ 
(навантаженнѐ) 40 % 50 % 10 % 

Примітка: зниженнѐ продуктивності працездатності складаю 9 %; підвищеннѐ 
індексу напруженнѐ складаю 42,5 %. 

Як відомо, нейротизм ѐвлѐю собоя внутрішня психологічну 
нестійкість лядини. Ураховуячи той факт, що початковий період у 
підготовчій роботі музиканта до відповідального виступу дуже впливаю на 
формуваннѐ комплексу емоційних станів і стійких психофізіологічних 
відчуттів, що відтворяятьсѐ його організмом згодом на концертній арені, 
важливим завданнѐм ю визначеннѐ рівнѐ нейротизму. У спортсменів 
подібна картина – більшість осіб із високими рівнѐми нейротизму. 

У ході дослідженнѐ виѐвлено більшість екстравертів серед 
студентів-спортсменів, у той час ѐк серед музикантів, більшість маять 
інтровертивні властивості. Відомо, що екстраверти відрізнѐятьсѐ 
товариськістя, відкритістя та ѐскравістя пережитих емоційних станів, ѐкі 
обернені в зовнішній світ. Але вони можуть бути надмірно імпульсивні та 
схильні до спонтанності вчинків (саме тому і показник рівнѐ порушеннѐ 
поведінки у спортсменів, згідно отриманих даних, переважаю).  

Інтроверти ж навпаки характеризуятьсѐ оберненістя у власний світ, 
замкнутістя, схильністя до самотності. Вони мало товариські, але маять 
наполегливість, глибину почуттів і роздумів. 

У виконавців-інтровертів із високим рівнем нейротизму, ѐкі склали 
більшість серед студентів-музикантів, ѐкі брали участь у дослідженні, 
труднощі в концертній практиці, ѐк правило, пов’ѐзані з розкриттѐм 
художнього задуму на сцені. «Розкритисѐ», виразити себе на публіці – 
проблема, ѐка повинна бути вирішена насамперед музикантами, схильними 
до інтроверсії. Ступінь впливу на такого музиканта з боку наставника, 
педагога завжди відіграю важливу роль, адже саме така лядина може вчасно 
запалити, «розгойдати» приховані, поглиблені переживаннѐ, звернути весь 
внутрішній потенціал на зверненнѐ до слухача.  

Інтровертам із низькими рівнѐми нейротизму не потрібно тривалий 
період длѐ підготовки до відповідального концерту або конкурсу, оскільки 
стійкість нервової системи до впливів факторів депресантів, зумовляю їх 
стабільність у виконанні.  

При поюднанні екстраверсії з високим рівнем нейротизму (більшість 
ѐких виѐвлена серед спортсменів), спостерігаютьсѐ більша схильність до 
хвиляваннѐ, до зовнішніх впливів, але, не зважаячи на це, емоційний 
тонус, зовнішнѐ чуйність, експресивність цих осіб завжди буде висока. 

У будь-ѐкому разі длѐ підготовки ѐк до сценічного виступу, так і 
спортивного змаганнѐ виконавцѐм та учасникам із високими рівнѐми 
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нейротизму потрібен більш тривалий період, адже тренуваннѐ (гарт) 
психіки вимагаю великого контроля.  

Одніюя з драм, що розгортаютьсѐ на концертно-виконавчій сцені, ю те, 
що ті з музикантів, ѐкі володіять більш тонко організованоя нервовоя систе-
моя та відрізнѐятьсѐ вразливістя, особливо болісно переживаять стрес пуб-
лічного виконаннѐ. Лядей, ѐкі належать до так званого «слабкого» типу ви-
щої нервової діѐльності, видатний російський фізіолог І. Павлов прѐмо нази-
вав «художнім» типом, тобто особливо схильним до творчого виду діѐль-
ності. Однак цей тип виѐвлѐютьсѐ найбільш вразливим в атмосфері концерту. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, провідними факторами підвищеннѐ ПФЦ передконцертної 
діѐльності музикантів ю емоційні й індивідуально-типологічні компоненти, 
у той час ѐк провідними факторами підвищеннѐ ПФЦ передстартової 
діѐльності спортсменів ю моторний і емоційний компоненти й напруженнѐ 
серцево-судинної та вегетативної нервової систем.   

Виконавська діѐльність музиканта та змагальна діѐльність 
спортсмена – неймовірно складні, напружені й разом із тим відповідальні 
процеси. Готуячись до виходу, виконавець, учасник витрачаю величезну 
кількість енергії, ѐк фізичної, так і емоційної. Тому необхідно навчитисѐ 
самостійно визначати слабкі сторони своюї індивідуальності й обрати 
найбільш корисні та продуктивні методики психофізіологічної підготовки 
до виступу, розробка ѐких ю перспективоя подальших досліджень. 
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РЕЗЯМЕ 
Заикина А. Психофизиологическаѐ «цена» итоговой деѐтельности в 

экстремальных условиѐх концертного выступлениѐ и спортивного соревнованиѐ. 
В статье рассматриваетсѐ проблема психофизиологических затрат 

организма музыкантов и спортсменов в предконцертный и предстартовый 
периоды. Результаты обработки данных психофизиологического обследованиѐ 
студентов математической моделья позволили получить количественное 
выражение такой «цены». Установлено преобладание очень высокого уровнѐ 
психофизиологической «цены», ведущими факторами которой у музыкантов 
ѐвлѐятсѐ эмоциональные и индивидуально-типологические компоненты, в то времѐ 
как ведущими факторами повышениѐ «цены» предстартовой деѐтельности 
спортсменов ѐвлѐятсѐ моторный и эмоциональный компоненты, а также 
напрѐжение сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем. 

Ключевые слова: психофизиологическаѐ «цена», нейротизм, темперамент, 
пограничные невротические нарушениѐ, предконцертное состоѐниѐ, предстартовое 
состоѐние. 

SUMMARY 
Zaikina A. Psychophysiological «price» of the final work in the extreme conditions of 

concert performances and sports competitions. 
The article deals with the problem of psychophysiological costs of organism of the 

musicians and athletes in the pre-concert and prelaunch period. The pre-concert stages and 
precompetitive activity of the athletes and musicians refer to the extreme situations, because 
they require not only to maximize the impact of mental and physical strength, but also 
accompanied by significant psychophysiological costs. In scientific circles the physiological 
costs of the human body and its degree of stress during various activity is called 
psychophysiological «cost»). 53% of the students-musicians set a very high level of PFTS, 
which indicates stress, excessive excitement and exhaustion that in the future may provoke 
various syndromes and as such a state of burnout. The musicians that were under very high 
PFTS require special psychological preparation and collection of the pre-concert period and 
recovery exercises after the concert. 41% of athletes in general prelaunch condition are 
characterized by a very high activity PFTS confirming excessive stress of the body during such 
emergencies. Depending on the size of such «price» we can talk about an optimal or non-
optimal ratio between the load and functionally redundant capabilities of the human body's 
internal resources which are exhausted to achieve the desired result. Therefore, the definition 
of a «price» is the final activity of the students-athletes and students-musicians and it  is an 
important prognostic criterion for assessing their performance. Data results of 
psychophysiological examination of the students by a mathematical model allowed to obtain 
a quantitative expression of a «price». The predominance of a very high level of 
psychophysiological «price», the leading factors in which the musicians are emotional and 
individually-typological components, while the  leading factors increase the «price» of 
prelaunch activity of the  athletes are motor and emotional components as well as the 
voltage of the cardiovascular and autonomic nervous systems. 
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Performing the activity of the musicians and competitive activity of the athletes is an 
extremely difficult, tense and yet responsible process. In preparation for the visit, a 
performer, a participant spends an enormous amount of energy, both physical and 
emotional. It is therefore necessary to learn how to determine their individual weaknesses 
and to choose the most useful and productive methods of psychophysiological preparation 
for the performance, the development of which is the prospect of further research. 

Key words: psychophysiological «price», neuroticism, temperament, borderline 
neurotic disorders, pre-concert state,  prelaunch condition. 
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КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО СТАНУ ХЛОПЦІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО 
ВІКУ З ВАДАМИ СЛУХУ ТА ЙОГО ДИНАМІКА ПІД ВПЛИВОМ ЗАСОБІВ 

ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 

Метоя дослідженнѐ було підвищеннѐ рівнѐ фізичного стану дітей середнього 
шкільного віку з вадами слуху шлѐхом використаннѐ засобів фізичної реабілітації. 
Запропонована й апробована комплексна методика фізичної реабілітації. Вона 
вклячала лікувальну фізичну культуру, класичний масаж, бальнеотерапія, 
галотерапія та діютотерапія. Цѐ методика відрізнѐласѐ специфікоя використаних 
елементів лікувальної фізичної культури, виконаннѐм швидкісно-силових вправ і 
методичних прийомів ускладненнѐ рухових дій, аеробним характером рухового 
навантаженнѐ й емоційністя занѐть. Фізичний стан досліджено за 
морфофункціональними показниками. Доведена її ефективність, запропоновано 
впровадженнѐ. У подальшому перспективним ю наукове обґрунтуваннѐ та розробка 
безпечних способів тестуваннѐ рухових можливостей. 

Клячові слова: фізичний стан, хлопці, вади слуху, фізична реабілітаціѐ. 
 

Постановка проблеми. Вивченнѐ рухових можливостей школѐрів і 
розробка длѐ них раціональних рухових режимів залишаютьсѐ актуальним. 
Це зумовлено тим, що з початком навчаннѐ в школі обсѐг рухової 
активності учнів знижуютьсѐ на 40–50 % від звичного й необхідного длѐ 
нормального рівнѐ їх фізичного розвитку. Дослідженнѐ гігіюністів свідчать 
про те, що до 82–85 % учнів перебуваять в статичному положенні більшу 
частину днѐ. У молодших школѐрів довільні рухи займаять тільки 16–19 % 
часу доби, з них на організовані форми занѐть фізичними вправами 
припадаю лише 1–3 % [3, 2; 6, 1]. Тому в теперішній час ю очевидноя 
необхідність наукового обґрунтуваннѐ й розробки раціональних режимів 
рухової активності, що забезпечуять нормальну життюдіѐльність організму 
і стабільний рівень здоров’ѐ сучасних школѐрів. 

Аналіз актуальних досліджень. Що стосуютьсѐ дітей із порушеннѐм 
слуху (глухих і слабочуячих), ѐкі проживаять в інтернатах, то режимом 
закладу на занѐттѐ фізичними вправами (вклячаячи прогулѐнку на 
свіжому повітрі) відводитьсѐ тільки 12,5 % часу. Хоча питаннѐм розробки 
длѐ них режимів рухової активності присвѐчено чимало наукових робіт, 
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проте маловивченими залишаятьсѐ нормативи рухової активності глухих і 
слабочуячих школѐрів *2, 152; 4, 2; 7, 4; 8, 2; 9, 1; 12, 2; 13, 28+. При цьому 
глухі та слабочуячі діти відрізнѐятьсѐ від своїх чуячих однолітків 
соматичноя ослабленістя, недостатньоя рухливістя, відставаннѐм у 
фізичному й моторному розвиткові. Різко знижена чи повністя відсутнѐ 
функціональна діѐльність слухового аналізатора викликаю загальмованість 
центру рухового аналізатора, а зовнішніми ознаками цього процесу ю різке 
обмеженнѐ рухової активності дітей з порушеннѐми слуху та їх постійний 
контроль над кожним своїм рухом *2, 152; 3, 2; 6, 1; 7, 4+. Це обґрунтовую 
необхідність проведеннѐ фізичної реабілітації длѐ компенсації недоліків 
фізичного розвитку й рухової сфери та зміцненнѐ здоров’ѐ школѐрів з 
порушеннѐм слуху. 

Метоя дослідженнѐ було підвищеннѐ рівнѐ фізичного стану дітей 
середнього шкільного віку з вадами слуху шлѐхом застосуваннѐ засобів 
фізичної реабілітації. 

Матеріали та методи дослідженнѐ. У дослідженні взѐли участь 
15 хлопців у віці 10–12 років, ѐкі мали вади слуху. У них не було супутніх 
захворявань з боку інших органів і систем та вони не мали протипоказань 
до занѐть фізичними вправами. Дослідженнѐ проводилосѐ протѐгом 3 
місѐців за участя М. І. Карпенко на базі комунального закладу 
«Запорізький навчально-реабілітаційний центр «Джерело» м. Запоріжжѐ. 

У досліджуваній групі хлопців застосовуваласѐ прийнѐта в 
реабілітаційному центрі спеціальна комплексна «Програма вихованнѐ і 
навчаннѐ глухих дітей шкільного віку» (1991). Запропонований нами 
реабілітаційний комплекс містив такі засоби фізичної реабілітації. 
Насамперед – це лікувальна фізична культура у формі лікувальної гімнастики. 
Також був проведений один курс з 10 сеансів класичного лікувального 
масажу з метоя покращеннѐ функціонального стану центральної нервової 
системи, посиленнѐ моторно-вісцеральних рефлексів, поліпшеннѐ трофічної 
функції нервової системи та стану провідних нервових шлѐхів і стимуляваннѐ 
обмінних процесів у м’ѐзах. З числа фізіотерапевтичних методів 
застосовуваласѐ галотерапіѐ (сольова шахта). Усього було призначено 15 
сеансів через добу по 15 хв. Також призначали бальнеотерапія у виглѐді 
кисневих ванн через добу по 15 хв. Температура води була 35–36ºС. Це 
забезпечувало поступове загартовуваннѐ організму підлітків. У комплексну 
програму фізичної реабілітації також вклячаласѐ діютотерапіѐ, ѐка була 
спеціально розроблена длѐ даного контингенту дітей. Їх раціон вклячав 
збалансований склад жирів, білків, вуглеводів, мікроелементів. Дітѐм 
додатково призначавсѐ мультивітамінний комплекс. 

Під час здійсненнѐ реабілітаційних заходів ми, з оглѐду на власний 
досвід і літературні відомості [7, 211–213; 10, 30–34; 11, 37–41], 
дотримуватисѐ таких методичних положень. 
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1. У спеціальних (корекційних) освітніх школах-інтернатах I і II видів 
реабілітаційні занѐттѐ повинні спрѐмовуватисѐ на корекція рухових і 
функціональних порушень дітей із вадами слуху. В основу методики маю 
бути покладено вирішеннѐ специфічних і загальнопедагогічних завдань 
адаптивного фізичного вихованнѐ. 

2. Длѐ занѐть доцільно використовувати груповий і малогруповий 
методи при правильному розміщенні в залі звукового супроводу, 
організації «індивідуального місцѐ» длѐ тих, хто займаютьсѐ (доступні 
просторові оріюнтири вихідного й оперативного положень), і правильній 
розстановці дітей з урахуваннѐм сенсомоторного реагуваннѐ. 

3. На занѐттѐх оздоровчоя аеробікоя необхідно планувати виконаннѐ 
рухів окремими ланками тіла зі зміноя ритму й темпу рухових дій, поз і 
положень з різноя просторовоя оріюнтаціюя; повтореннѐ однотипних рухів 
або чергуваннѐ дій різної потужності й інтенсивності зі зміноя ступенѐ 
фізичного впливу. 

4. Під час навчаннѐ елементам лікувальної фізичної культури окремим 
з’юднаннѐм фізичних вправ і комбінаціѐм слід керуватисѐ загальними прин-
ципами навчаннѐ рухових дій і специфічними принципами побудови комп-
лексів в оздоровчих занѐттѐх з урахуваннѐм особливостей слабочуячих шко-
лѐрів (сприйнѐттѐ звукових вібрацій, проѐви координаційних здібностей тощо). 

5. При управлінні групоя необхідно використовувати прийнѐту в 
лікувальній фізкультурі систему жестів, промовлѐти назви елементів, рухів, 
переміщень і коментувати хід виконаннѐ рухових дій, дотримуватисѐ 
принципу активного мовного супроводу, що сприѐю реалізації одніюї з 
головних завдань педагогічної роботи з глухими та слабочуячими дітьми – 
навчання мови й розуміння ними мови оточуячих. 

6. На початковому етапі навчаннѐ слід використовувати фронтальне 
розташуваннѐ в колонах і шеренгах. Розстановка учнів у шаховому порѐдку 
рекомендуютьсѐ тільки на етапі вдосконаленнѐ рухових дій. Під час 
навчанні простим елементам необхідно використовувати дзеркальне 
виконаннѐ, а складні по координації рухи на етапі первинного розучуваннѐ 
краще показувати стоѐчи спиноя до групи. 

7. При проведенні занѐть рекомендуютьсѐ вести прѐмий підрахунок, 
практику зворотного відліку слід застосовувати на етапі вдосконаленнѐ. 

8. Позитивна емоційна реакціѐ слабочуячих школѐрів на варіяваннѐ 
темпу рухів, а також на завданнѐ зі стрибками, підскоками та ударами 
вказую на необхідність вкляченнѐ даних елементів в комплекси 
лікувальної фізичної культури з метоя корекції їх психоемоційного стану. 

Длѐ визначеннѐ рівнѐ фізичного стану обстежених використано 
методику його експрес-оцінки за морфофункціональними показниками, 
розраховану на школѐрів від 7 до 16 років *1, 118+. Даний метод визначаю 
рівень фізичного стану за допомогоя бальної системи оцінок. Залежно від 
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величини кожного морфофункціонального показника нараховуютьсѐ певна 
кількість балів (від -2 до +7). Рівень фізичного стану (соматичного здоров’ѐ) 
оцінявали за сумоя балів всіх показників (максимально можлива – 21). Як 
це передбачено методикоя, залежно від кількості набраних балів вся 
шкалу ділили на 5 рівнів фізичного стану. 

Під час статистичної обробки отриманих даних розраховували відсоток 
(P) та його стандартну помилку (m). Достовірність різниці (р) оцінявали за t-
критеріюм Стьядента та за непараметричним критеріюм знаків. При р<0,05 її 
вважали статистично достовірноя *5, 101–105, 402–408]. 

Результати досліджень та їх обговореннѐ. Згідно з планом обстеженнѐ 
спочатку були проведені первинні (фонові) дослідженнѐ фізичного стану 15 
школѐрів із вадами слуху за такими морфофункціональними показниками ѐк 
життювий показник (відношеннѐ ЖЄЛ у мл до маси тіла у кг), силовий 
показник (відношеннѐ сили кисті у кг до маси тіла у кг), подвійний добуток (з 
урахуваннѐм частоти серцевих скорочень та систолічного артеріального 
тиску), індекс Руф’ю, а також відповідність маси тіла зросту обстежених. Вони 
переважно (67±13 %) отримали низьку оцінку (порівнѐно з більш високими 
градаціѐми t=1,85; р>0,05, тобто – мала місце виражена тенденціѐ до 
переважаннѐ низьких значень фізичного стану). 

Повторні дослідженнѐ зазначених морфофункціональних показників 
проведені наприкінці комплексного реабілітаційного курсу. Результати 
порівнѐннѐ отриманих даних наведені у таблиці 1. 

Таблицѐ 1 
Результати експрес-оцінки рівнѐ фізичного стану школѐрів з вадами 

слуху 
у різні періоди обстеженнѐ 

Період 
обстеженнѐ 

Рівень фізичного стану 

Низький 
Нижче 

середнього 
Середній 

Вище 
середнього 

Високий 

Первинне  10 5 – – – 

Прикінцеве  – 3 9 2 1 
 

Як видно з таблиці, на початку дослідженнѐ серед обстежених 
хлопців 10–12 років із вадами слуху 10 (67±13 %) мали низький рівень 
фізичного стану, а у 5 (33±13 %) він був нижче середнього. Післѐ 
проходженнѐ ними запропонованого курсу комплексної фізичної 
реабілітації лише у 3 хлопців фізичний стан залишивсѐ нижче середнього, а 
9 із них мали середній рівень фізичного стану, у 2 він став вище 
середнього, а у 1-го навіть високим. Оціняячи отримані результати за 
критеріюм знаків, ми виѐвили, що у 3 хлопців рівень фізичного стану не 
змінивсѐ , а у 12 – підвищивсѐ. При парних порівнѐннѐх різниця можна 
вважати статистично достовірноя (р<0,01). 

Таким чином, можна зазначити, що запропонована методика 
комплексної фізичної реабілітації маю позитивний вплив на організм 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

161 

підлітків 10–12 років, ѐкі маять вади слуху, та сприѐю підвищення рівнѐ 
фізичного стану цього контингенту паціюнтів. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 1. При 
первинному обстеженні 2/3 школѐрів(67±13 %) 10–12 років з вадами слуху 
отримали загально низьку оцінку фізичного стану за такими морфо 
функціональними показниками ѐк життювий показник (відношеннѐ ЖЄЛ у мл 
до маси тіла у кг), силовий показник (відношеннѐ сили кисті у кг до маси тіла у 
кг), подвійний добуток (з урахуваннѐм частоти серцевих скорочень і 
систолічного артеріального тиску), індекс Руф’ю, а також відповідності маси 
тіла до зросту. Це показала сума балів післѐ оцінки кожного з них. 

2. Запропонована й апробована комплексна методика фізичної 
реабілітації дітей середнього шкільного віку з вадами слуху. Вона вклячала 
лікувальну фізичну культуру, класичний масаж, бальнеотерапія, галотерапія 
та діютотерапія. Цѐ методика відрізнѐласѐ специфікоя використаних 
елементів лікувальної фізичної культури, виконаннѐм швидкісно-силових 
вправ і застосуваннѐм методичних прийомів ускладненнѐ рухових дій, 
аеробним характером рухового навантаженнѐ й емоційністя занѐть. 

3. Післѐ проходженнѐ запропонованого курсу комплексної фізичної 
реабілітації лише в 3 хлопців фізичний стан залишивсѐ нижче середнього, 9 
із них мали середній рівень фізичного стану, у 2 він став вище середнього, 
а в 1-го високим. Оціняячи отримані результати за критеріюм знаків, ми 
виѐвили, що в 3 хлопців рівень фізичного стану не змінивсѐ, а у 12 – 
підвищивсѐ. При парних порівнѐннѐх різниця можна вважати статистично 
достовірноя (р<0,01).  

4. Запропоновану методику комплексної фізичної реабілітації можна 
рекомендувати длѐ застосуваннѐ в санаторіѐх і дитѐчих корекційних 
закладах типу інтернатів длѐ підвищеннѐ рівнѐ фізичного стану, 
еквівалентом ѐкого вважаютьсѐ фізичне (соматичне) здоров’ѐ школѐрів 10–
12 років, що маять вади слуху. 

У подальшому доцільно науково обґрунтувати й розробити способи 
безпечного тестуваннѐ рухових можливостей длѐ оцінки ефективності 
реабілітаційних комплексів із використаннѐм різних засобів фізичної 
реабілітації дітей із вадами слуху. 
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РЕЗЯМЕ 
Клапчук В. Количественнаѐ оценка физического состоѐниѐ мальчиков среднего 

школьного возраста с изъѐнами слуха и его динамика под влиѐнием средств 
физической реабилитации. 

Целья исследованиѐ было повышение уровнѐ физического состоѐниѐ детей 
среднего школьного возраста с изъѐнами слуха путём использованиѐ средств 
физической реабилитации. Предложена и апробирована комплекснаѐ методика 
физической реабилитации. Она вклячала лечебнуя физическуя культуру, 
классический массаж, бальнеотерапия, галотерапия и диетотерапия. Эта 
методика отличалась спецификой использованных элементов лечебной физической 
культуры, выполнением скоростно-силовых упражнений и методических приёмов 
усложнениѐ двигательных действий, аэробным характером двигательной нагрузки 
и эмоциональностья занѐтий. Физическое состоѐние оценено по 
морфофункциональным показателѐм. Доказана её эффективность, предложено 
внедрение. В дальнейшем перспективным ѐвлѐетсѐ научное обоснование и 
разработка безопасных способов тестированиѐ двигательных возможностей. 
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Ключевые слова: физическое состоѐние, мальчики, изъѐны слуха, физическаѐ 
реабилитациѐ. 

SUMMARY 
Klapchuk V. Quantitative assessment of the physical condition of middle school age 

boys with hearing defects and its dynamics under the influence of physical rehabilitation. 
A research purpose was to improve the physical condition of children of secondary 

school age with hearing defects through the use of physical rehabilitation. The complex 
method of physical rehabilitation is proposed and tested. It included medical physical culture, 
classical massage, balneotherapy, halotherapy and diet therapy. This technique is different in 
specificity of medical physical training elements that were used, the implementation of 
speed-strength exercises and instructional techniques of motor actions, the aerobic nature of 
the motor load and emotionality of the lessons. It proved its effectiveness; its introduction is 
prompted. Initial inspection of 2/3 students (67 ± 13%) of 10–12 years old with impaired 
hearing received a low score on the physical condition of morpho-functional indicators such 
as life index (the ratio of vital capacity in ml to the body weight in kg), power indicator (the 
ratio of brush kg of body weight in kg), double product (including heart rate and systolic 
blood pressure), Ruf’ye index and correspondence between body weight and stature. It was 
shown in the total score after evaluating each of those indexes. Thus, it can be noted that the 
technique of complex physical rehabilitation has a positive impact on the 10–12-year-old 
teens with impaired hearing. When the proposed course of comprehensive physical 
rehabilitation was completed, physical condition of only 3 boys remained below average, 9 of 
them had average physical condition, 2 of them was above average, and 1 of them was high. 
When we assess the obtained results by the criterion of signs, we found that the level of 
physical condition of 3 boys has not changed, while 12 – increased. The difference can be 
considered statistically significant in paired comparisons.  

The proposed method of complex physical rehabilitation can be recommended for use 
in children’s health centers and correctional institutions such as boarding schools to improve 
physical condition, the equivalent of which is physical (somatic) health of schoolchildren aged 
10–12 with impaired hearing.  

In future it should be advisable to get a scientific foundation and to develop safe 
methods of testing the motor capacity for assess the effectiveness of rehabilitation sets with 
using various methods of physical rehabilitation for children with impaired hearing. 

Key words: physical condition, boys, defects of ear, physical rehabilitation. 
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’аЗБЕРЕЖЕННа ПІД ЧАС 
ПІДСУМКОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІаЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 

 

У статті обґрунтовано використаннѐ понѐттѐ «підсумкова діѐльність в 
екстремальних умовах». Розглѐнуто психофізіологічні аспекти передконцертного та 
передстартового станів з позицій здоров’ѐзбереженнѐ. Об’юктом дослідженнѐ був 
феномен передстартового хвиляваннѐ в його базових характеристиках. Визначені 
типові риси сценічного та передстартового хвиляваннѐ та розкрито фізіологічні 
механізми виникненнѐ генералізованого характеру передстартових станів, ѐк 
пристосувальних реакцій організму у відповідь на зміни емоційного стану. 
Перспективи подальших досліджень полѐгаять у науковому обґрунтуванні 
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профілактичних заходів щодо попередженнѐ психосоматичної патології та наукових 
розвідок у галузі психогігіюни професій із значноя напруженістя трудового процесу.  

Ключові слова: здоров’ѐзбереженнѐ, сценічне хвиляваннѐ, передстартовий 
стан, підсумкова діѐльність, хвиляваннѐ-підйом, хвиляваннѐ-паніка, хвиляваннѐ-
апатіѐ, психогігіюна. 

 

Постановка проблеми. Професійна діѐльність фахівців у деѐких 
галузѐх сучасного суспільства відбуваютьсѐ у складних умовах, внаслідок 
чого існую постійний ризик виникненнѐ функціональних порушень та 
психосоматичних захворявань. Тому ще на етапі професійної підготовки 
майбутніх фахівців у галузѐх освіти, фізичного вихованнѐ і спорту, 
мистецтва особливо актуальними ю важливі напрѐми державної освітньої 
політики щодо формуваннѐ здоров’ѐзбережувального середовища, 
екологізації освіти та підвищеннѐ валеологічної культури *6+.  

Особливого значеннѐ набуваю підготовка спортсменів та фахівців у 
галузі музичного мистецтва, зважаячи на те, що у вказаних галузѐх 
здоров’ѐформуячими чинниками ю важкість і напруженість праці. Слід 
зазначити, що важкість праці (за критеріюм фізичного навантаженнѐ на 
організм лядини в процесі діѐльності) значно перевищую у осіб, ѐкі 
займаятьсѐ спортом. Проте існую спільна ознака – це напруженість праці, що 
відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігіюнічна класифікаціѐ 
праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 
середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (2014) ю 
характеристикоя трудового процесу і відображаю навантаженнѐ переважно 
на нервову систему [3]. 

За своїми характеристиками публічні виступи музикантів ѐк і виступи 
акторів, ораторів, спортсменів, відносѐтьсѐ до стресових ситуацій. 
Основним стресором длѐ них ю глѐдацька аудиторіѐ та усвідомленнѐ того, 
що кожна їх діѐ відслідковуютьсѐ та оціняютьсѐ лядьми.  

Длѐ вищезгаданих видів діѐльності характер і напруженість праці 
визначаютьсѐ ступенем складності завданнѐ, характером виконуваної 
роботи, сенсорним навантаженнѐм (зорові, слухові аналізатори), 
емоційним навантаженнѐм під час підсумкової діѐльності у період 
концертних виступів та спортивних змагань післѐ тривалого періоду 
щоденних занѐть, репетицій та тренувань. 

Зокрема концертний виступ ю підсумком і кульмінаційним моментом 
всіюї роботи над музичним твором. Його мета - доведеннѐ до слухача 
змісту музичного твору в умовах стресової ситуації. Серед операцій, що 
сприѐять досѐгнення мети, можна назвати: передконцертне 
самонастрояваннѐ музиканта-виконавцѐ, регулѐціѐ виконаннѐ з 
урахуваннѐм акустичних особливостей заповненої зали, реакціѐ слухачів на 
виконаннѐ, власного психологічного стану в екстремальних умовах; 
видовищне оформленнѐ виступу *13, 28–34]. 
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Виражена нервово-емоційна напруженість праці (клас 3.2–3.3) 
призводить до «зношуваннѐ» адаптаційних механізмів організму і 
функціональної недостатності гіпофізарно-надниркової системи, 
гіперактивації процесів вільнорадикального окисленнѐ, порушеннѐ ліпідного 
обміну. Це проѐвлѐютьсѐ в перевищенні середнього популѐційного значеннѐ 
індексу атерогенності, що вказую на підвищений ризик розвитку 
атеросклерозу та інших захворявань серцево-судинної системи. 

Фізіологічна адаптаціѐ до таких специфічних навантажень 
професійної діѐльності маю активний характер і за сприѐтливих умов 
довкіллѐ та оптимальних навантажень призводить до підвищеннѐ стійкості 
та працездатності організму, збільшеннѐ його резервних можливостей, 
зменшеннѐ ризику виникненнѐ психосоматичних змін у стані здоров’ѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Вихід на сцену, ѐк і виступ на 
спортивних змаганнѐх – це найвищий емоційний і психофізіологічний стан, 
ѐкий носить стресовий характер. Ю. А. Цагареллі вказую на те, що будь-ѐкий 
сценічний виступ може розглѐдатисѐ «ѐк підсумкова діѐльність в екстре-
мальних умовах» [13, 30+. У цьому контексті вважаюмо, що екстремальні умо-
ви – це умови, що вимагаять від працяячого максимального напруженнѐ 
фізіологічних і психічних функцій з виходом за межі фізіологічної норми. 

Значну увагу психологічній підготовці виконавцѐ до концертного 
виступу приділѐли такі видатні музиканти і педагоги, ѐк Л. А. Баренбойм, 
Г. Г. Нейгауз, Г. М. Коган, Д. Д. Благой і багато інших. В їхніх книгах, статтѐх, 
спогадах та методичних розробках містѐтьсѐ цінні поради з психологічної 
підготовки виконавцѐ до концертного виступу *7, 109+.  

Більшість науковців-дослідників вказуять на те, що концертний 
виступ вимагаю від музиканта набагато більшої (порівнѐно з підготовчим 
етапом) емоційної, інтелектуальної та фізичної віддачі (Д. Благой, 
Л. Бочкарьов, Д. Григор’юва, Ю. Капустін, Н. Наюнко, С. Рубінштейн, 
Ю. Цагареллі тощо) [9, 109–115; 11, 145–149]. 

Мета статті: з’ѐсувати сутність понѐттѐ «підсумкова діѐльність в 
екстремальних умовах» і розглѐнути психофізіологічні аспекти перед-
концертного й передстартового станів із позицій здоров’ѐзбереженнѐ та 
можливостей розробки профілактичних заходів щодо попередженнѐ 
психосоматичної патології. 

Методи дослідженнѐ. Об’юктом дослідженнѐ був феномен 
передстартового хвиляваннѐ в його базових характеристиках. У ході 
дослідженнѐ використовувавсѐ теоретичний аналіз наукової літератури, 
вивчалисѐ науково-дослідницькі підходи до проблеми підвищеннѐ стресо-
стійкості під час публічних виступів спортсменів і музикантів-виконавців. 

Виклад основного матеріалу. У музичному виконавстві та спортивній 
діѐльності результати тривалої праці пред’ѐвлѐятьсѐ у виглѐді процесу, що 
маю перебіг у часі, а момент пред’ѐвленнѐ результатів у концентрованому 
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виглѐді вклячаю попередні досѐгненнѐ. Однак на певному етапі підготовки 
виникаять думки про можливу втрату результатів праці, відчуттѐ невпевне-
ності, що й викликаю негативну форму сценічного та передстартового 
хвиляваннѐ *4, 35–36]. 

Зважаячи на вищевикладене, підсумковоя ю діѐльність, що реалі-
зуютьсѐ на короткому відрізку часу і передбачаю остаточний, концентро-
ваний результат певного виду діѐльності, ѐкий готувавсѐ тривалий час.  

У наукових публікаціѐх зустрічаятьсѐ варіанти визначеннѐ стану 
виконавцѐ перед та під час концертного виступу ѐк «естрадне хвиляваннѐ», 
«страх сцени», «формуваннѐ оптимального сценічного стану», «сценічна 
саморегулѐціѐ», «формуваннѐ готовності до виступу» тощо. При всьому 
розмаїтті формулявань, суть проблеми залишаютьсѐ постійноя – безумовно 
стресовий характер виконавської діѐльності та пошук способів подоланнѐ 
естрадного хвиляваннѐ у період підготовки до виступу. Так ѐк вихованнѐ 
артистичних здібностей, а зокрема і здатності володіти собоя в момент 
виступу - одне із завдань длѐ педагога у формуванні музиканта-виконавцѐ. 

Реакціѐ організму на хвиляваннѐ проѐвлѐютьсѐ в тій же мірі, ѐк і при 
інших сильних і надсильних зовнішніх впливах – фізичних, нервово - 
психічних, емоційних або соціальних перевантаженнѐх. Хвиляваннѐ може 
бути настільки сильним, що існую ймовірність абсолятного нівеляваннѐ 
результатів роботи. 

Про хвиляваннѐ, що викликане концертним виступом або участя у 
спортивному змаганні, свідчать зміни у діѐльності симпато-адреналової 
системи, що призводить до значних відхилень у діѐльності серцево-
судинної та респіраторної систем, зміни електропровідності шкіри та 
біоелектричних імпульсів у центральній нервовій системі. Однак вказані 
зміни маять генералізований характер і супроводжуятьсѐ типовими 
пристосувальними реакціѐми організму ѐк у відповідь на ефективні емоції 
радості і страху, так і на інтелектуальні та естетичні емоції. Реюстраціѐ цих 
змін ю тільки констатаціюя факту, але не розкриваю змісту і причини 
хвиляваннѐ *2, 133–134; 10, 241–245]. 

М. П. Блінова зазначаю, що з точки зору психофізіології, причиноя 
сценічного стану ю «... поширеннѐ надмірного збудженнѐ по тим системам 
кори і підкірки головного мозку, доступ до ѐких повинен бути заблокований 
гальмівними процесами. У результаті в руховому, слуховому і зоровому 
аналізаторах відбуваютьсѐ пожвавленнѐ нервових слідів, у даному випадку 
зовсім зайвих. Саме вони і спотворяять вся картину творчих результатів, 
впливаячи на зміну темпу, плутаячи відтінки, розриваячи струнку 
«виконавську форму» [1, 28–34]. Таким чином, неврівноваженість процесів 
збудженнѐ та гальмуваннѐ у корі головного мозку ю одніюя з причин так 
званого естрадного хвиляваннѐ», що викликаю створеннѐ змінних у часі 
функціональних систем (так звані передстартові стани) - динамічні, 
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самоорганізовані, саморегуляячі стани, всі складові компоненти ѐких 
співдружні та об'юднуятьсѐ длѐ досѐгненнѐ корисних (длѐ самої системи та 
організму в цілому) пристосувальних результатів. *1, 28–34; 12, 244–248]. 

Длѐ того, щоб вдало виступити в концерті або зіграти на іспиті або 
заліку, виконавець повинен бути в стані оптимальної концертної 
готовності. Оптимальне сценічне самопочуттѐ, за своїми психологічними 
параметрами, відповідаю тому, що у спортсменів називаять «оптимальним 
бойовим станом». І тому буде логічно розглѐдати подібний стан, ѐк і в 
спорті, за найважливішими психофізіологічними параметрами *13, 28–34].  

А. Ц. Пуні (1959) вперше розділив передстартові стани у спорті за 
рівнем активації (емоційного збудженнѐ) на три види: стан бойового 
збудженнѐ, стан лихоманки та стан апатії. 

Проте передстартова лихоманка була вперше описана 
О. А. Черніковоя (1937) і пов’ѐзана із сильним емоційним збудженнѐм, що 
супроводжуютьсѐ нестійкістя переживань (одні переживаннѐ швидко 
зміняятьсѐ іншими, протилежними за характером), неуважністя, що 
призводить до зниженнѐ критичності, до примхливості, упертості і 
брутальності у стосунках з близькими, друзѐми, тренерами. 

Бойове збудженнѐ, з точки зору А. Ц. Пуні, ю оптимальним 
передстартовим станом, під час ѐкого зберігаютьсѐ бажаннѐ і настрій 
лядини на майбутня діѐльність. Емоційне збудженнѐ середньої 
інтенсивності допомагаю мобілізації та зібраності лядини. 

Передстартова апатіѐ протилежна лихоманці. Вона виникаю або при 
негативному відношенні лядини до майбутньої діѐльності, або при 
значному бажанні здійснявати діѐльність (у другому випадку - ѐк наслідок 
«перегораннѐ» через тривале збудженнѐ) і супроводжуютьсѐ зниженим 
рівнем активації, гальмуваннѐм. Апатіѐ характеризуютьсѐ загальноя 
млѐвістя, сонливістя, сповільненістя рухів, погіршеннѐм уваги і 
сприйнѐттѐ, нерівномірністя пульсу, ослабленнѐм вольових процесів. 

Треба відзначити, що віднесеннѐ апатії тільки до емоційного 
збудженнѐ, навіть і низького, наврѐд чи виправдано. Апатичний стан 
характеризуютьсѐ перевагоя гальмівних реакцій над збуджувальними у 
корі головного мозку. 

Більш точно було б сказати, що длѐ апатії характерним ю низький 
рівень активації кори головного мозку, а не емоційного збудженнѐ. 

Я. М. Коц доповняю класифікація А. Ц. Пуні виокремляячи 
передстартовий стан та власне стартовий стан (з трьома варіантами: 
бойова готовність, передстартова лихоманка та апатіѐ) *5, 164–172]. 

У ході систематичного тренуваннѐ організм спортсмена перебуваю у 
різних функціональних станах, тісно взаюмопов’ѐзаних один з одним, де 
кожний попередній впливаю на перебіг наступного. 
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Як видно з вищевикладеного, типові зміни в організмі музикантів-
виконавців і спортсменів у передконцертному та передстартовому періодах 
очевидні (табл. 1), а тому способи зменшеннѐ і подоланнѐ передконцертного 
та передстартового хвиляваннѐ можуть бути універсальними. 

Таблицѐ 1 
Порівнѐльна характеристика функціональних станів  

концертної та змагальної діѐльності 
Концертний виступ [2] Спортивне змаганнѐ 

Функціональний стан Тривалість Функціональний стан Тривалість 

1)тривалий 
передконцертний стан 
 

без чіткої 
тривалості, 
починаютьсѐ 
післѐ 
повідомленнѐ 
про виступ 

1)передстартовий стан 
 

без чіткої 
тривалості, 
починаютьсѐ 
післѐ 
повідомленнѐ 
про змаганнѐ 

2)власне 
передконцертний стан 
(варіанти): 

від кількох 
годин до доби 

2)власне 
передстартовий стан 
(варіанти): 

кілька годин, 
хвилин 

 хвиляваннѐ-підйом перед 
виступом, 
короткий за 
тривалістя 

 бойова готовність перед 
змаганнѐм, 
короткий за 
тривалістя 

 хвиляваннѐ-паніка  передстартова 
лихоманка 

 хвиляваннѐ-апатіѐ  передстартова 
апатіѐ 

3)вихід на сцену («на 
робоче місце») 

кілька хвилин 3)старт  

4)початок виконаннѐ кілька хвилин 4)змаганнѐ  

5)післѐконцертний стан кілька годин 5)післѐзмагальний 
період 

кілька годин 

 

Передконцертний і передстартовий стани виникаять задовго до 
виступу. Спостерігаютьсѐ підвищена мотиваціѐ до дії, уѐвне налаштуваннѐ на 
майбутня подія. Вміст гормонів, еритроцитів і гемоглобіну в крові 
збільшуютьсѐ, підвищуютьсѐ з часом хвиляваннѐ; з’ѐвлѐютьсѐ роздратованість, 
погіршуютьсѐ сон; підвищуютьсѐ увага до своїх переживань. 

Ці проѐви посиляятьсѐ за кілька годин до старту та початку виступу і 
ще більше за кілька хвилин перед початком роботи, коли виникаю власне 
стартовий стан. Передстартові стани виникаять за механізмом умовних 
рефлексів, на умовні сигнали, ѐкими ю подразники, що виникли з 
попереднього досвіду (страх перед глѐдачами та аудиторіюя, «страх 
помилки», відсутність або низький рівень загальної сценічної культури, 
неадекватно висока або низька оцінка своїх професійних можливостей тощо). 

У мозку лядини перед виконаннѐм будь-ѐкої довільної дії виникаю 
задум і план виконаннѐ дії. Відбуваятьсѐ зміни електричної активності у корі 
великих півкуль головного мозку (в цей час зміняютьсѐ збудливість нейронів, 
рухливість і сила нервових процесів). Ці зміни відображаять підготовку мозку 
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до майбутньої дії і викликаять супутні вегетативні реакції (підвищуютьсѐ 
обмін речовин, підвищуютьсѐ артеріальний тиск, частота серцевих скорочень 
та легенева вентилѐціѐ) і зміни моторної системи (підвищуютьсѐ збудливість 
скелетних м'ѐзів), тобто відбуваютьсѐ актуалізаціѐ робочої домінанти з усіма її 
моторними і вегетативними компонентами. 

Розрізнѐять передстартові зміни двох видів: неспецифічні і специфічні. 
До числа неспецифічних змін відносѐть три форми передстартових станів: 
бойову готовність; передстартову лихоманку; передстартову апатія. 

Передстартовий і передконцертний стани – це емоції (переживаннѐ), 
що проѐвлѐятьсѐ під час очікуваннѐ посиленої рухової діѐльності у спорті 
або відповідального виступу перед глѐдачами. На передстартовий стан 
впливаю навколишню середовище, фізіологічний стан організму, рівень 
розвитку рухових навичок, тип нервової системи та вольові ѐкості. У тому 
випадку, коли всі обставини, що впливаять на передстартові емоції 
сприѐтливі, створяютьсѐ «бойова готовність».  

Длѐ успішного публічного виступу музиканту на концертній естраді 
необхідно вміти увійти до так званого «оптимального концертного стану» 
(у варіанті функціонального стану «хвиляваннѐ – підйом»), ѐкий 
забезпечую найвищий художній результат. При нормальному фізичному 
самопочутті виникаю відчуттѐ здоров’ѐ в усьому організмі, тіло здаютьсѐ 
сильним, гнучким, легким і слухнѐним, голос набуваю польотності. 
Емоційний компонент оптимального концертного стану складаютьсѐ з 
відчуттів емоційного піднесеннѐ, радісного передчуттѐ майбутнього 
виступу, бажаннѐ виступати длѐ інших лядей і приносити їм своїм 
мистецтвом радість *8, 247–253]. 

Аналогічно до стану «хвиляваннѐ-підйом» перед концертом, бойова 
готовність у спорті забезпечую позитивний психологічний настрій і 
функціональну підготовку музикантів і спортсменів до роботи. 
Спостерігаютьсѐ оптимальний рівень фізіологічних зрушень - підвищена 
збудливість нервових центрів і м'ѐзових волокон, адекватна величина 
надходженнѐ глякози в кров з печінки, сприѐтливе підвищеннѐ 
концентрації адреналіну, оптимальне посиленнѐ частоти і глибини диханнѐ 
і частоти серцебиттѐ, вкороченнѐ часу рухових реакцій. 

У разі виникненнѐ передстартової лихоманки збудливість мозку 
надмірно підвищена, що викликаю порушеннѐ тонких механізмів міжм'ѐзової 
координації, зайві енерговитрати і передчасну «доробочу» витрату вугле-
водів, атипічні кардіореспіраторні реакції. При цьому можлива підвищена 
нервозність, виникаять фальстарти, а рухи починаятьсѐ в невиправдано 
швидкому темпі і незабаром призводѐть до виснаженнѐ ресурсів організму. 

У стані хвиляваннѐ процеси в корі головного мозку не можуть 
стримувати збудженнѐ; поведінка стаю метушливоя, увага порушуютьсѐ, 
виникаю складність до зосередженнѐ, рівень стійкості до сторонніх 
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подразників і відволікаячих чинників та адаптивних можливостей 
знижуютьсѐ, емоційна напруга швидко зростаю і не завжди адекватно 
ситуації. Виконавець або спортсмен відчуваю наслідки викиду адреналіну, 
що супроводжуютьсѐ почуттѐм страху, у тому числі тремором кінцівок, 
почастішаннѐм диханнѐ, потіннѐм долонь, сухістя у роті, риси обличчѐ 
загостряятьсѐ, на щоках з’ѐвлѐютьсѐ плѐмистий рум'ѐнець. При тривалому 
збереженні цього стану лядина втрачаю апетит, нерідко спостерігаятьсѐ 
розлади кишечника, пульс, диханнѐ й артеріальний тиск підвищені й 
нестійкі. Усі ці симптоми нівеляять успішний виступ.  

На противагу цьому, стан передстартової апатії характеризуютьсѐ 
недостатнім рівнем збудливості центральної нервової системи, 
збільшеннѐм часу рухової реакції, мінімальними змінами у стані скелетних 
м'ѐзів і вегетативних функцій, пригніченістя і невпевненістя у своїх силах. 

Вважаютьсѐ, що передстартова лихоманка і передстартова апатіѐ 
заважаять ефективному виконання діѐльності. Однак практика показую, що 
це не завжди так. По-перше, потрібно враховувати, що поріг виникненнѐ цих 
станів у різних лядей неоднаковий. У лядей збудливого типу передстартове 
емоційне збудженнѐ значно сильніше, ніж в осіб гальмівного типу. Отже, той 
рівень збудженнѐ, ѐкий длѐ останніх буде близьким до «лихоманки», длѐ 
перших буде звичайним передстартовим станом. Звідси необхідним ю 
врахуваннѐ індивідуальних особливостей емоційної збудливості і 
реактивності різних лядей. По-друге, під час окремих видів діѐльності стан 
стартової лихоманки може навіть сприѐти успішності діѐльності (наприклад, 
під час короткочасної інтенсивної діѐльності). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналіз 
наукової літератури дозволив узагальнити інформація про 
психофізіологічні аспекти функціональних станів підсумкової діѐльності в 
екстремальних умовах, ѐкими ю передконцертний та передстартовий стани 
у музично-виконавській діѐльності та спорті.  

Перспективи подальших досліджень полѐгаять у науковому 
обґрунтуванні профілактичних заходів щодо попередженнѐ психосоматичної 
патології та подальших наукових розвідок у галузі психогігіюни.  
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РЕЗЯМЕ 
Калиниченко И. Психофизиологические аспекты здоровьесбережениѐ во 

времѐ итоговой профессиональной деѐтельности в экстремальных условиѐх. 
В статье обосновано использование понѐтиѐ «итоговаѐ деѐтельность в 

экстремальных условиѐх». Рассмотрены психофизиологические аспекты предконцерт-
ного и предстартового состоѐний с позиций здоровьѐсбережениѐ. Объектом 
исследованиѐ был феномен предстартового волнениѐ в его базовых характеристиках. 
В ходе исследованиѐ использовалсѐ теоретический анализ научной литературы, изуча-
лись научно-исследовательские подходы к проблеме повышениѐ стрессоустойчивости 
во времѐ публичных выступлений спортсменов и музыкантов-исполнителей. 

Определены типичные черты сценического и предстартового волнениѐ и 
раскрыто физиологические механизмы возникновениѐ генерализованного характера 
предстартовых состоѐний, как приспособительных реакций организма в ответ на 
изменениѐ эмоционального состоѐниѐ. Перспективы дальнейших исследований 
заклячаятсѐ в научном обосновании профилактических мероприѐтий по предупреж-
дения психосоматической патологии и проведении научных исследований в области 
психогигиены профессий со значительной напрѐженностья трудового процесса. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, страх сцены, предстартовое 
состоѐние, итоговаѐ деѐтельность, волнение-подъем, волнение-паника, волнение-
апатиѐ, психогигиена. 

SUMMARY 
Kalinichenko I. Psyhophysiological aspects of health-saving during of final 

professional activity in extremal conditions. 
At the stage of professional training the future specialist in the fields of education, 

physical education, sport and art become especially important key areas of the national 
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education policy formation of health-saving, the greening education and improving 
education valeological culture. 

Using of the term «the final activity in extreme conditions» was justified in the article. 
The aspects of psychophysiological state before the concert and prelaunch state from the 
positions of health-saving were reviewed. 

The object of the study was the phenomenon of prelaunch excitement in his the basic 
characteristics. 

The typical features of scenic and prelaunch excitement  and disclose the physiological 
mechanisms of nascence of generalized nature of prelaunch states as adaptive reactions in 
response to changes in emotional state were defined. 

We assume that the resulting activity is the implemented in a short period of time and 
provides the ultimate, concentrated result of certain activity which was preparing for a long time. 

Given the specificity of adversarial and live performances, they can be regarded as 
extreme conditions, that is, requiring maximum exertion of physiological and mental 
functions wich going beyond the limits of the physiological norm. 

The state of «excitement-rise» before the concert, as well as combat readiness in sports, 
providing the best mental attitude and functional training musicians and athletes to the work. 

Conclusions. The analysis of scientific literature allows to generalize information on 
the psychophysiological aspects of functional states in final professional work in extreme 
conditions, such as state before the concert and prelaunch condition in music and performing 
activities and sports. 

Prospects for further research are in the scientific substantiation of preventive 
measures to prevent psychosomatic diseases and scientific research in the field of of mental 
hygiene of professions with significant intensity of working process. 

Key words: of health-saving, scenic excitement, prelaunch condition, excitement-rise, 
anxiety-panic, anxiety-apathy, mental hygiene. 
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ВПЛИВ СЛУХАННа МУЗИКИ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ПІДЛІТКІВ 
 

У статті розглѐдаятьсѐ особливості психо-емоційного стану підлітків під 
час слуханнѐ музики. Встановлено, що під час звучаннѐ сучасної музики у 84,78 % 
випадків виникаю підвищеннѐ настроя, відчуттѐ збудженнѐ, наступальні тенденції, 
висока активність, потреба активно діѐти і досѐгати успіху. Слуханнѐ класичної 
музики викликаю відчуттѐ впевненості, наполегливості, високої працездатності, 
спокоя (58,71 %) та музичного «ознобу» (23,91 %). Музика допомагаю подолати та 
зменшити неприюмні відчуттѐ за умови негативного емоційного стану длѐ 60,87 % 
опитаних підлітків. При цьому пріоритети надаятьсѐ класичній музиці (21,74 %), 
року (19,57 %), поп-музиці (17,39 %), рідко використовуютьсѐ шансон (4,35 %), 
диско (4,35 %) та кантрі (2,17 %). 

Ключові слова: підлітки, психо-емоційний стан, класична музика, сучасна 
музика, слуханнѐ, музична психологіѐ, музичні стилі. 

 

Постановка проблеми. Стрімкі перетвореннѐ в системі шкільної освіти, 
інтенсифікаціѐ процесу навчаннѐ, створеннѐ спеціалізованих загальноосвітніх 
навчальних закладів із поглибленим вивченнѐм різних предметів призводѐть 
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до значного збільшеннѐ інформаційного навантаженнѐ учнів. 
Загальновідомо, що надмірне інформаційне навантаженнѐ, гіподинаміѐ, 
порушеннѐ режиму сну та відпочинку сприѐять зниження функціональних 
можливостей організму, процесів адаптації та збільшення психофізіологічної 
«ціни» інноваційного навчаннѐ та проѐвам загальних негативних тенденцій в 
динаміці психофізіологічного здоров’ѐ дітей шкільного віку *1, 85–90; 4, 27; 8, 
124–125]. Епідеміологічні дослідженнѐ останніх років переконливо свідчать 
про те, що на сьогодні питома вага лядей з невротичними реакціѐми в різних 
країнах коливаютьсѐ від 25 до 75%. За даними комітету експертів ВООЗ, розла-
ди психічного здоров'ѐ, ѐкі порушуять процеси соціального становленнѐ 
особистості, зустрічаятьсѐ практично в кожної двадцѐтої дитини.  

Розвиток емоційної сфери особливо значимий у підлітковому віці, ѐкий 
характеризуютьсѐ психологами та фізіологами ѐк перехідний, складний, 
критичний і маю особливе значеннѐ у становленні особистості: розширяютьсѐ 
обсѐг діѐльності, ѐкісно зміняютьсѐ характер, закладаятьсѐ основи свідомої 
поведінки, формуятьсѐ моральні уѐвленнѐ. Значимий вплив на 
психоемоційний стан підлітків відіграю художньо-естетичне вихованнѐ ѐк 
універсальний засіб особистісного розвитку школѐрів на основі виѐвленнѐ 
індивідуальних здібностей, різнобічних естетичних потреб та інтересів *6+. 

Тому подальшої розробки потребуять засоби позитивного впливу на 
формуваннѐ психоемоційної сфери підлітків, адаптації їх організму до 
певних, іноді незвичних, умов повсѐкденної діѐльності, забезпеченнѐ 
адекватного формуваннѐ психофізіологічних можливостей організму. У 
цьому контексті музика маю унікальні можливості впливу на лядину, тому 
художньо-естетичне вихованнѐ потрібно розглѐдати не лише ѐк процес 
набуттѐ художніх знань і вмінь, а, насамперед, ѐк універсальний засіб 
особистісного психо-емоційного розвитку школѐрів на основі виѐвленнѐ 
індивідуальних здібностей, різнобічних естетичних потреб та інтересів. 

Аналіз актуальних досліджень. Загальновідомо, що психо-
емоційний стан ю узагальненоя характеристикоя психічного 
функціонуваннѐ вищої нервової діѐльності організму у певний проміжок 
часу, що реалізуютьсѐ на основі самооціночних процесів.  

Основними факторами формуваннѐ особистості підлітка ю: особливості 
побуту, середовище безпосереднього спілкуваннѐ (друзі, знайомі, сусіди, 
родичі, вчителі, однокласники); позашкільні заклади. Необхідно 
констатувати, що на психо-емоційний стан суттюво впливаять стихійні 
фактори соціального оточеннѐ, зокрема засоби масової інформації, особливо 
телебаченнѐ та інтернет. У той самий час дисципліни художньо-естетичного 
циклу в загальноосвітніх навчальних закладах маять досить скромний вплив 
на формуваннѐ музичних смаків, естетичних потреб, інтересів і профілактику 
негативних порушень нервово-психічного розвитку дітей.  
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Підлітковий вік, незважаячи на відносну короткочасність, багато в 
чому визначаю все подальше життѐ індивідуума. Перехід до підліткового 
віку характеризуютьсѐ глибокими змінами умов, що впливаять на 
особистісний розвиток дитини. Вони стосуятьсѐ фізіології організму, 
відносин, що складаятьсѐ у підлітків із дорослими лядьми і однолітками, 
рівнѐ розвитку пізнавальних процесів, інтелекту та здібностей. Крім того, 
емоційний розвиток зазнаю в цей час значних змін [7, 269–274.]. 

Подібна суперечливість особистісних проѐвів, вважаю Б. М. Теплов, 
свідчить про відсутність стабільності особистості, про не сформованість 
взаюмин між її окремими компонентами *8, 124–125+. Цѐ характеристика, 
за В. В. Ковальовим, стосуютьсѐ першої фази підліткового віку, ѐку він 
назвав негативноя (12–14 років). Підліткам у цій стадії властиві такі 
характерологічні реакції, ѐк реакціѐ активного й пасивного протесту. 

Друга фаза підліткового віку – позитивна (15–16 років) – відрізнѐютьсѐ 
поступовоя гармонізаціюя особистості підлітка. Це проѐвлѐютьсѐ в 
поступовому врівноважуванні емоційно-вольової сфери, згладжуванні 
імпульсивності, зменшенні контрастності й суперечливості емоційно-
вольових реакцій [3, 25–28]. 

Це чітко проѐвлѐютьсѐ в підлітковому віці, бо саме в цей вік 
особистість ю найбільш відкритоя длѐ різних етнічних і культурних впливів, 
а також саме в цей час відбуваютьсѐ видозміна підлітка ѐк на 
морфологічному, гормональному, так і на соціальному рівні. 

Музичне мистецтво ю специфічним генератором ціннісного ставленнѐ 
до довкіллѐ, що розширяю можливості пізнаннѐ художньої картини світу 
через передачу різноманітних настроїв, активізую сферу власних почуттів і 
психічних станів лядини і може використовуватись ѐк діювий засіб саморегу-
лѐції. Це підтверджуять досліди в галузі музикознавства (В. Медушевський, 
Л. Мазель, В. Конен), музичної психології та музичного сприйнѐттѐ (О. Костяк, 
О. Рудницька, В. Остроменський, А. Сохор, О. Лосюв, С. Раппопорт) [5, 18]. 
Використаннѐ музичного мистецтва ѐк засобу саморегулѐції потребую 
інтеграції здобутків теоретичних знань та практичних розробок різноманітних 
галузей наук длѐ подальшого застосуваннѐ на службі лядині. 

Потужний вплив ѐкої на емоційний стан лядини, а опосередковано і на 
загальний розвиток особистості, відзначали у своїх роботах Б. Г. Ананьюв, 
Н. Б. Берхін, А. М. Виногородський, Ю. Б. Гиппенрейтер, Т. О. Гордююва, 
Д. О. Леонтьюв, О. В. Овчинникова, В. І. Петрушин, Б. М. Теплов *8, 12–14]. 

У руслі сучасної психологічної та музично-педагогічної думки (В. Л. Леві, 
В. І. Петрушин, М. Роджерс, О. П. Рудницька) питаннѐ вивченнѐ закономір-
ностей музичного сприйманнѐ почало набирати розмаху в системі «музика-
слухач» при створенні психокорекційних та профілактичних програм длѐ 
сприѐннѐ особистісного розвитку, полегшеннѐ процесів емоційного оздоров-
леннѐ, вирішеннѐ внутрішніх конфліктів, пробудженнѐ творчого начала *2, 3–8]. 

http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Музичне вихованнѐ, пропонуячи учнѐм у змісті музичних творів 
емоції різної модальності, робить їх одночасно і більш здатними до 
переживаннѐ тих емоційних станів, ѐкі не входѐть в структуру емоцій їх 
природного темпераменту, тим самим розширяячи і поглибляячи 
контакти з оточуячими лядьми і дійсністя. 

Сьогодні уѐву підлітків і молоді полонить музика масової культури 
(рок, реп, поп тощо). Під час переглѐду чергового відеокліпу поюднаннѐ 
мерехтливого зображеннѐ (кольорів, образів, сцен) з гучноя ритмічноя 
музикоя епохи НТР допомагаю «втекти» від буденності, опинитисѐ в іншій 
«уѐвній» реальності. Однак спеціалісти переконливо доводѐть, що сучасна 
музика не завжди позитивно впливаю на емоційну сферу підростаячої 
особистості. Цей жанр мистецтва може викликати ефект спрощених 
емоційних станів, посиленнѐ агресивності. 

У науково-експериментальних працѐх вітчизнѐних учених доведено 
статистично-достовірні порушеннѐ рѐду психічних функцій під діюя року 
(об'юми короткочасної пам'ѐті). Зниженнѐ рівнѐ зрозумілого спілкуваннѐ, 
виникненнѐ почуттѐ роздратованості й туги, зниженнѐ писемної 
продуктивності, виникненнѐ почуттѐ тѐжкості) з паралельним порушеннѐм 
електроенцефалограмних характеристик мозку. Ефективність музикотерапії 
обумовляютьсѐ не лише емоційним її впливом на лядину, а й 
біорезонансноя співзвучністя музичних звуків із вібраціюя окремих органів і 
системоя організму. 

Накопичений психологіюя мистецтва значний фактичний матеріал даю 
підстави длѐ вивченнѐ процесу розвитку емоційної сфери на основі 
сприйнѐттѐ музики. У контексті цього підходу вченими визначена динаміка її 
розвитку в процесі сприйнѐттѐ музики на різних вікових етапах онтогенезу. 
Зокрема в підлітків, завдѐки контакту з музикоя підвищуютьсѐ самоаналіз 
внутрішніх інтимних переживань, пов’ѐзаних переважно із стосунками з 
однолітками, та виникаю здатність дивитисѐ на себе «зі сторони» і створявати 
на основі точки зору інших власний «Я-образ» (В. М. Безкоровайна, 
В. Г. Багреюва, Л.Г. Григоровська, М.П. Павлович, Т.О. Флоренська). 

Метоя статті було вивчити особливості психо-емоційного стану 
підлітків під час слуханнѐ музики  

Методи дослідженнѐ. Об’юктом дослідженнѐ був процес сприйнѐттѐ 
музики дітьми підліткового віку. У дослідженні брали участь 76 школѐрів 
віком від 16 до 17 років загальноосвітніх навчальних закладів м. Суми. 
Необхідність здійсненнѐ поглибленої оцінки особливостей психо-емоційного 
стану та емоційних переживань зумовлявала потребу у використанні в ході 
виконаннѐ наукового дослідженнѐ тестової методики колірного тесту 
Ляшера. Длѐ характеристики впливу музичного слуханнѐ на життюдіѐльність 
та емоційну сферу підлітків було розроблено спеціальну анкету. 
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Одержані результати підлѐгали стати стичній обробці з 
використаннѐм стандартних пакетів прикладних програм багатовимірного 
статистичного аналізу “Statistica 5.5 for Windows”. Длѐ первинної 
підготовки таблиць використовувавсѐ пакет Excel. 

Виклад основного матеріалу. Серед школѐрів 89,13 % опитаних не 
мали музичної освіти, тільки 8,7 % респондентів закінчили музичну школу і 
2,17 % – музичне училище. При цьому 60,87 % підлітків позиціонували себе 
успішними в навчанні за основними предметами. 

Музичні уподобаннѐ визначалисѐ відповідѐми на запитаннѐ «Якому 
стиля музики віддаюте перевагу?». Встановлено, що в підлітковому віці 
перевага надаютьсѐ поп-музиці (43,48 %), на другому місці за пріоритетністя – 
рок (15,22 %), на третьому – реп (10,87 %), четверте місце посідаять повністя 
протилежні за стилем – класична і електронна музика (по 8,7 % відповідей) 
(рис. 1). 

 
Примітка: 1-поп-музика; 2 – реп; 3-рок; 4 – класична музика; 5-електронна 

музика; 6-джаз; 7 – кантрі; 8 – диско; 9 – шансон 

Рис. 1. Розподіл підлітків за музичними вподобаннѐми (%) 
 

Причому серед хлопців перші три позиції займаять такі стилі: поп-
музика (30,77 %), електронна музика (23,08 %) і рок (15,38 %). Серед дівчат 
аналогічно поп-музиці надаять перевагу 48,48 % опитаних, на другому 
місці – рок (15,15 %), на третьому – реп (12,12 %). Класичну музику 
виокремляять 7,69 % хлопців і 9,05 % дівчат. Слід відмітити, що серед 
підлітків, ѐкі маять музичну освіту у 50,0 % випадків визначили длѐ себе 
пріоритетним класичну музику, що підтверджую вплив наѐвності музичного 
досвіду і музичної чуйності *5, 45+. 

Слуханнѐ музики супроводжую, у тій чи іншій мірі, життѐ кожної 
лядини. Длѐ підліткового віку виѐвилосѐ притаманним те, що виконаннѐ 
роботи по дому у 82,61 % опитаних супроводжуютьсѐ звучаннѐм музичних 
творів. У випадку поганого настроя, негативних емоцій, подолати такі 
стани допомагаю музика у 60,87 % опитаних, і тільки 6,52 % респондентів 
дали негативну відповідь. При цьому пріоритети, за умови негативного 
психо-емоційного стану, надавалисѐ класичній музиці (21,74 %), року 
(19,57 %), поп-музиці (17,39 %), рідко використовувавсѐ шансон (4,35 %), 
диско (4,35 %), кантрі (2,17 %), (рис. 2). 
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Примітка: 1 – поп-музика; 2 – реп; 3-рок; 4 – класична музика; 5 – електронна 

музика; 6 – джаз; 7 – кантрі; 8 – народна музика; 9 – диско; 10 – шансон 

Рис. 2. Розподіл підлітків за музичними вподобаннѐми на фоні 
негативних емоцій (%) 

 

На противагу загальновизнаному релаксуячому впливу 
музикотерапії на організм лядини (з використаннѐм окремих музичних 
творів класичного стиля), підлітки відповіли, що стан релаксації вони 
досѐгаять через слуханнѐ музики у рок – стилі (73,91 %) і поп-музики 
(8,7 %). Використаннѐ класичної музики з ціюя метоя визнали тільки 4,35 % 
опитаних. Ймовірно, тому слуханнѐ «важкої» музики не викликаю 
дискомфорту і головних болей у переважній більшості підлітків (60,87 %), а 
73,4 % опитаних навіть засинаять під час слуханнѐ. З фізіологічної точки 
зору встановлений факт можна поѐснити розвитком процесів позамежного 
індукованого охоронного гальмуваннѐ у корі головного мозку внаслідок 
надмірного збудженнѐ клітин головного мозку [1, 85–90]. 

На думку школѐрів, бадьора музика у 91,3 % випадків підвищую 
працездатність та у 80,48 % – стимуляю до занѐть спортом. Неоднозначно 
оціняять підлітки вплив слуханнѐ музики на навчаннѐ. Майже порівну 
розподілилисѐ відповіді про позитивний (58,7 %) і відсутній (41,3 %) вплив 
музики на процес навчаннѐ.  

Не зважаячи на те, що усі респонденти прослуховуять музику, тільки 
60,87 % з них відповіли ствердно, що маять улябленого виконавцѐ або 
групу. Проте їх концерти мали змогу відвідати тільки 15,22 % опитаних. 

Підлітки використовуять длѐ слуханнѐ музики матеріали з 
домашньої фонотеки (34,78 %), з телевізійних передач, Інтернету (47,83 %) 
та з концертних виступів (17,39 %). 

У ході дослідженнѐ необхідно було припустити, що слуханнѐ музики 
обов’ѐзково пов’ѐзано зі знаннѐми про виконавців, композиторів. Проте 
тільки 25,0 % опитаних змогли дати відповідь на поставлене питаннѐ про 
композиторів сучасності та класичної музики, творам ѐких надаютьсѐ 
перевага. Серед сучасних композиторів вказані В. Вакарчук, К. Меладзе, 
Т. Кароль, згадані композитори класичної музики (Й. Бах, В. Моцарт, 
Л. Бетховен, А. Вівальді, Ф. Шопен).  
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Особливої уваги заслуговуять відповіді на питаннѐ про почуттѐ і 
емоційний стан, що викликаю слуханнѐ різної музики. Зокрема слуханнѐ 
сучасної музики у 84,78 % випадків викликаю підвищеннѐ настроя. Спокій 
та музичний «озноб» з відчуттѐм «мурашок» виникаю у 6,52 % підлітків длѐ 
кожної із зазначених позицій (рис. 3). 

 
Рис. 3. Питома вага різних груп почуттів, що виникаять під слуханнѐ 

сучасної музики (%) 
 

У той самий час слуханнѐ класичної музики викликаю зовсім інші 
почуттѐ: спокоя (58,71 %) та відчуттѐ музичного «ознобу» (23,91 %) (рис. 4). 

Як відомо, підліткам притаманна висока емоційність, досить глибокі 
емоційні переживаннѐ, що супроводжуять не тільки їх повсѐкденне життѐ, 
але й процес слуханнѐ музики, сприйманнѐ картин мистецтва, особлива 
чутливість до поезії. Емоційне благополуччѐ – це стійке домінуваннѐ 
позитивних емоційних станів (щастѐ, радості), що не виклячаю негативних 
емоцій за умови їх конструктивного вираженнѐ (наприклад, в творчій грі). У 
своя чергу, емоційне неблагополуччѐ – це стійке переважаннѐ у дитини 
негативних емоційних станів, пов’ѐзане з недовіроя до себе і світу та іншими 
проблемами [1, 85–90]. Длѐ корекції емоційних станів та підтримки емоцій-
ного благополуччѐ найчастіше використовуютьсѐ слуханнѐ музичних творів.  

 

 
Рис. 4. Питома вага різних груп почуттів, що виникаять під слуханнѐ 

композиторів класичної музики (%) 
 

У ході дослідженнѐ було встановлено, ѐкі, переважно, емоційні 
відчуттѐ викликаю слуханнѐ улябленої музики. Длѐ оцінки емоційної сфери 
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використовувасѐ елемент інтерпритації кольорового тесту Ляшера, а саме 
трактуваннѐ індивідуального змісту кольору, що базуютьсѐ на особливостѐх 
відношеннѐ лядини до відповідного кольору. 

Встановлено, що слуханнѐ музики сучасних композиторів у підлітків 
асоціяютьсѐ з жовтим кольором (28,89 %), червоним кольором (24,44 %) та 
зеленим (22,22 %). 

Таким чином, можна стверджувати, що ѐскраві кольори ю ознакоя 
таких особистісних особливостей: збудженнѐ, наступальні тенденції, висока 
активність, веселість, експансивність, сприйнѐттѐ збудженнѐ длѐ розрѐдки 
напруженнѐ, потреба активно діѐти й досѐгати успіху. Вибір зеленого колору, 
що асоціяютьсѐ із сучасноя, переважно «важкоя» музикоя, ймовірно, 
характеризую гнучкість вольових проѐвів у складній діѐльності, підтримка 
високої працездатності. Вірогідних відмінностей у відповідѐх янаків і дівчат 
не установлено. 

Під час слуханнѐ класичної музики у підлітків частіше виникали 
асоціації з зеленим (44,44 %) та синім (15,56 %) кольорами, що можна 
прокоментувати ѐк проѐв самоствердженнѐ, володіннѐ собоя, відчуттѐм 
впевненості, наполегливості (інколи впертість), високої працездатності. Знач-
на кількість (17,78 %) відповідей щодо асоціації з білим кольором, ймовірно, 
свідчить про складність кольорової інтерпретації відчуттів у підлітків. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 1. Під час 
слуханнѐ класичної музики в підлітків частіше виникали асоціації із 
зеленим (44,44 %) та синім (15,56 %) кольорами, що можна 
прокоментувати ѐк проѐв самоствердженнѐ, володіннѐ собоя, відчуттѐм 
упевненості, наполегливості (інколи впертість), високої працездатності. 
Слуханнѐ сучасної музики викликали відчуттѐ збудженнѐ, наступальні 
тенденції, висока активність, веселість, експансивність, потреба активно 
діѐти й досѐгати успіху, про що свідчили асоціації із жовтим кольором 
(28,89 %), червоним кольором (24,44 %). 

2. Стан релаксації підлітки досѐгаять через слуханнѐ музики в рок-
стилі (73,91 %) і поп-музики (8,7 %). Використаннѐ класичної музики з ціюя 
метоя визнали тільки 4,35 % опитаних. 

3. Слуханнѐ музичних творів можна використовувати длѐ корекції 
емоційних станів, розвитку емоційних відгуків на окремі музичні твори й 
естетичного вихованнѐ школѐрів, адаптації організму до певних, іноді 
незвичних, умов повсѐкденної діѐльності, забезпеченнѐ адекватного 
формуваннѐ психофізіологічних можливостей організму. 

4. На сьогодні загальноосвітні школи й позашкільні навчальні заклади 
маять стати провідними установами вихованнѐ духовності, формуваннѐ 
творчої особистості, вихованнѐ лядини високої емоційно-естетичної 
культури. 
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5. Музика маю унікальні можливості впливу на особистість у підлітко-
вому віці, тому художньо-естетичне вихованнѐ потрібно розглѐдати не лише 
ѐк процес набуттѐ художніх знань і вмінь, а, насамперед, ѐк універсальний 
засіб особистісного психо-емоційного розвитку школѐрів на основі виѐвленнѐ 
індивідуальних здібностей, різнобічних естетичних потреб та інтересів. 

Перспективи подальших наукових розвідок полѐгаять у дослідженні 
формуваннѐ музичних смаків у підлітковому віці з урахуваннѐм рівнѐ 
тривожності, типу темпераменту протѐгом кількох років навчаннѐ. 
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РЕЗЯМЕ 
Калиниченко а. Влиѐние слушаниѐ музыки на психо-эмоциональное состоѐние 

подростков. 
В статье рассматриваятсѐ особенности психо-эмоционального состоѐниѐ 

подростков во времѐ прослушиваниѐ музыки. Установлено, что во времѐ звучаниѐ 
современной музыки в 84,78 % случаев возникает повышение настроениѐ, ощущение 
возбуждениѐ, наступательные тенденции, высокаѐ активность, потребность 
активно действовать и добиватьсѐ успеха. Слушание классической музыки вызывает 
чувство уверенности, настойчивости, высокой работоспособности, покоѐ (58,71 %) и 
музыкального «озноба» (23,91 %). Музыка помогает преодолеть и уменьшить 
негативное эмоциональное состоѐние длѐ 60,87 % опрошенных подростков. При этом 
предпочтение отдаетсѐ классической музыке (21,74 %), року (19,57 %), поп-музыке (17,39 
%), редко используетсѐ шансон (4,35 %), диско (4,35 %) и кантри (2,17 %).  
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Ключевые слова: подростки, психо-эмоциональное состоѐние, классическаѐ 
музыка, современнаѐ музыка, слушаниѐ, музыкальнаѐ психологиѐ, музыкальные стили. 

SUMMARY 
Kalinichenko Y. Influence of Music on psycho-emotional state of adolescent. 
In the article the features of psycho-emotional state while listening to music. Art of 

Music is a specific generator is a specific value attitude to the environment that enhances the 
knowledge of the artistic picture of the world through the transfer of various moods, 
activates the scope of their own feelings and psychic states of man and can be used as an 
effective means of self-regulation. 

During the course of the research was implementation the methodology of Luscher 
color test. To characterize the impact on the livelihoods of adolescents during the music 
listening and their emotional sphere was developed a special questioners. 

Found that in adolescence teens are prefer pop music (43,48 %), the second highest of 
priority - rock (15,22 %), in third - rap (10,87 %), fourth place is occupied completely opposite 
in style - classical and electronic music (by 8,7 % of respondents).  

During the sound of modern music in 84,78 % of cases there is improvement in mood, a 
sense of excitement, offensive tendencies, high activity, the need to act and achieve success.  

Listen to classical music evokes a feeling of confidence, perseverance, high efficiency, 
quietude (58,71 %) and musical «chills» (23,91 %). Music helps to overcome and reduce the 
discomfort provided negative emotional states for 60,87 % of the surveyed teenagers. 

Wherein the priority given to classical music (21,74 %), rock music (19,57 %), pop 
music (17,39 %), rarely used chanson (4,35 %), disco (4,35 %) and country (2,17 %). 

 In contrast to the conventional relaxing influence of music therapy on human 
organism (with using separate music of classic style), adolescents responded that they reach 
a state of relaxation by listening to rock music - style (73,91 %) and pop-music (8,7 %). 

 Thus, listening music can be used for correcting the emotional states and emotional 
response to certain music and aesthetic education of pupils, adaptation of organism to 
specific, sometimes unusual conditions day to day operations, ensuring adequate 
physiological formation of the organism.  

Prospects for further scientific studies should be study the formation of musical tastes 
as a teenager with the level of anxiety, such as temperament training for several years. 

Key words: adolescents, psycho-emotional state, classical music, contemporary 
music, listening, music psychology, music style. 
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ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ  
ВЕРХНІХ КІНЦІВОК У ДІТЕЙ ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ 

 

У статті представлено результати обстеженнѐ функціонального стану 
верхніх кінцівок у дітей 5–10 років зі спастичними формами церебрального паралічу. 
Наведено результати педагогічного спостереженнѐ під час режимних моментів та 
вільної діѐльності дітей в умовах Центру реабілітації, ѐкі дозволили скласти 
уѐвленнѐ про специфіку рухових порушень верхніх кінцівок і стан маніпулѐтивних 
функцій при спастичних формах церебрального паралічу. Здійснено кількісний аналіз 
показників спастичності м’ѐзів і рухливості в суглобах верхніх кінцівок, сили м’ѐзів-
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згиначів кистей. Одержані результати дослідженнѐ дозволили уточнити й 
доповнити дані про функціональний стан верхніх кінцівок у дітей означеної нозології. 

Ключові слова: церебральний параліч, діти 5–10 років, верхні кінцівки, 

спастичність, рухливість, гоніометріѐ, сила м’ѐзів, кистьова динамометріѐ. 
 

Постановка проблеми. Дитѐчий церебральний параліч (ДЦП) займаю 
провідне місце у структурі патологій нервової системи й перше місце у 
структурі дитѐчої інвалідності за неврологічним профілем (Н. Хозбей, 
Т. Міщенко, 2011; Н. Корнююв, С. Толмачова, 2012; Б. Мицкан, Т. Мицкан, 
З. Остапѐк, 2013;  В. Мартиняк, 2005–2014; В. Козѐвкін, 2008–2015 та ін.).  

Абілітаційно-реабілітаційний процес розвитку й відновленнѐ рухової 
сфери в дітей із церебральним паралічем ю складним і довготривалим, а 
рівень сформованості локомоторних і маніпулѐтивних функцій визначаю 
можливість соціальної адаптації та інтеграції таких дітей.  

Важливим аспектом реабілітаційної та корекційно-педагогічної роботи 
з дітьми ціюї нозології ю їх своючасне всебічне обстеженнѐ, на підставі ѐкого 
розроблѐятьсѐ індивідуальні програми абілітації, корекції, розвитку й 
навчаннѐ, адекватні психічним і руховим можливостѐм дітей. Результати 
детального обстеженнѐ стану моторики дозволѐять простежити динаміку та 
спрогнозувати подальший руховий розвиток дитини. 

Аналіз актуальних досліджень. У контексті фізичної реабілітації та 
фізичного вихованнѐ проблема корекції рухових порушень у дітей і 
підлітків із церебральним паралічем розглѐдаласѐ науковцѐми 
М. Єфименко, Г. Єдинаком, В. Козѐвкіним, О. Мастяковоя, К. Семеновоя, 
Б. Сермюювим, В. Соколовським та ін. У працѐх зазначених науковців 
репрезентовано різні емпіричні методи дослідженнѐ, серед ѐких 
первинного значеннѐ набули методи, спрѐмовані на констатація синдрому 
рухових порушень у дітей із церебральним паралічем, а саме – оціняваннѐ 
м’ѐзового тонусу, сили м’ѐзів, рухливості в суглобах кінцівок. 

Мета статті – висвітлити результати дослідженнѐ функціонального 
стану верхніх кінцівок у дітей 5–10 років зі спастичними формами 
церебрального паралічу.  

Длѐ досѐгненнѐ мети використано такі методи дослідженнѐ: аналіз 
наукової та навчально-методичної літератури; педагогічне спостереженнѐ; 
тестуваннѐ, методи гоніометрії та кистьової динамометрії; методи 
математичної статистики.  

Виклад основного матеріалу. У дослідженні взѐло участь 58 дітей 5–
10 років зі спастичними формами церебрального паралічу легкого й 
середнього ступенѐ тѐжкості рухових порушень: спастична диплегіѐ, 
спастичний тетрапарез, геміпаретична форма. З них 32 (55 %) дитини 
старшого дошкільного віку і 26 (45 %) дітей молодшого шкільного віку. 

Педагогічне спостереженнѐ за дітьми проводилось у режимних 
моментах, під час вільної діѐльності, навчаннѐ в умовах Центру реабілітації. У 
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процесі педагогічного спостереженнѐ з’ѐсовувалисѐ попередні дані про 
особливості функціонального стану верхніх кінцівок у дітей зі спастичними 
формами церебрального паралічу. Візуально оцінявалась установка рук 
дитини в положенні стоѐчи й під час пересуваннѐ; вивчавсѐ стан 
маніпулѐтивної функції під час виконаннѐ дитиноя предметних дій. 
Визначаласѐ домінуяча рука, участь неведучої або ураженої руки в 
маніпулѐтивних діѐх, ѐкі вимагаять узгодженої бімануальної взаюмодії. 
Фіксуваласѐ наѐвність синкінезій, гіперкінезів, тремору пальців рук. Аналіз 
одержаних даних дозволив скласти загальне уѐвленнѐ про стан 
функціональних можливостей рук у дітей 5–10 років зі спастичними формами 
паралічу й визначити індивідуальні особливості рухових порушень рук длѐ 
внесеннѐ необхідних коректив у реабілітаційно-педагогічний процес.  

За результатами педагогічного спостереженнѐ в 96,6 % дітей в умовах 
вертикалізації виѐвлено наѐвність характерної патологічної установки верхніх 
кінцівок: плече приведене, руки зігнуті в ліктьовому та променево-
зап’ѐстковому суглобах, передпліччѐ проноване. Означена патологічна 
установка ю результатом дії залишкових позотонічних рефлексів: 
лабіринтного й симетричного шийного тонічних рефлексів, длѐ нівелѐції ѐких 
науковці рекомендуять проводити роботу з корекції та розвитку функцій рук 
під контролем рефлекс-заборонних поз тіла дитини *1, 52–53; 3, 61–66]. 

З’ѐсовано, що під час маніпулѐцій із предметами в положенні сидѐчи 
за столом 58,6 % дітей спираятьсѐ на передпліччѐ длѐ підтримки рівноваги 
тіла, з них 37,9 % маять середній ступінь тѐжкості рухових порушень і 
самостійно не пересуваятьсѐ. Це підтверджую положеннѐ про 
взаюмозв’ѐзок розвитку загальної та дрібної моторики, що знаходить 
відображеннѐ в численних наукових працѐх *1, 52–54; 2, 28-32; 8, 229–234]. 

Вивченнѐ стану маніпулѐтивної функції та дрібної моторики 
дозволило констатувати дефектність функції захвату в 67,3 % дітей, з них 
31 % – діти дошкільного віку та 35,3 % – діти молодшого шкільного віку. У 
58,6 % дітей ускладнено довільне відпусканнѐ предмету з рук. Слабкість 
функції великого пальцѐ, що виѐвлѐлосѐ в обмеженості його приведеннѐ 
під час захвату предмета, визначено в 44,8 %, з ѐких істотну частку 
складали діти з геміпарезами (25,9 %). Недостатнѐ сформованість 
диференціації захвату, залежно від форми й величини предмета, 
спостерігаласѐ в 67,3 % дітей.  

У всіх дітей зі спастичними формами церебрального паралічу було 
виѐвлено порушеннѐ координації рухів, що характеризувалосѐ скутістя, 
неточністя, несвоючасністя рухів, їх недостатньоя цілеспрѐмованістя, 
порушеннѐм кінетичної мелодії рухової дії. Домінуячим механізмом 
дискоординації рухів при спастичних формах церебрального паралічу ю 
підвищеннѐ м’ѐзового тонусу *1, 53–54; 3, 61–66; 5, 43–44+. Отже, під час 
розвитку функціональних можливостей рук у ціюї категорії дітей важливо 
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нормалізувати тонус м’ѐзів, що забезпечить можливість підвищеннѐ рухли-
вості в суглобах верхніх кінцівок, і розвинути на цій основі довільні рухи рук.  

Наѐвність патологічних синкінезій під час довільних цілеспрѐмованих 
рухів рук спостерігалась у 93,1 % дітей зі спастичними формами 
церебрального паралічу. Оральні синкінезії виѐвлено в 72,4 % дітей, 
глобальні (генералізовані мимовільні рухи) – у 8,6 %, координаційні – у 31 %, 
імітаційні – у 50 %. Найбільш виразно імітаційні синкінезії проѐвлѐлисѐ в дітей 
із геміпаретичноя формоя захворяваннѐ, коли під час виконаннѐ руху 
одніюя кінцівкоя аналогічний рух виникав в іншій. Наѐвність синкінезій у 
дітей із церебральним паралічем детермінуютьсѐ затримкоя та викрив-
леннѐм їх рухового розвитку внаслідок органічного ураженнѐ ЦНС. Гіпер-
кінези верхніх кінцівок і тремор пальців рук спостерігались у 10,3 % дітей. 

Усі діти з геміпарезами більшоя чи меншоя міроя виѐвлѐли 
тенденція до ігноруваннѐ ураженої кінцівки, що характеризувалосѐ її 
незадіѐністя в маніпулѐціѐх, ѐкі вимагали узгодженої взаюмодії обох рук. 
Лише одна дитина дошкільного віку з лівостороннім геміпарезом активно 
діѐла під час складних маніпулѐцій ѐк домінуячоя, так і ураженоя кінцівкоя. 
Використовували уражену кінцівку длѐ підтримки й фіксації предмета 47 % 
дітей із геміпарезами, під час простих маніпулѐцій (пересуваннѐ, 
перекладаннѐ предмета) − 11,7 %. У 35,3 % дітей з геміпарезами уражена 
кінцівка не задіявалась у предметно-маніпулѐтивній діѐльності та трудових 
діѐх, пов’ѐзаних із самообслуговуваннѐм.  

Характер і ступінь ураженнѐ верхніх кінцівок у дітей зі спастичноя 
диплегіюя та спастичним тетрапарезом варіявалисѐ в широкому діапазоні: 
від мінімальних, що виѐвлѐлисѐ в незначній дискоординації й 
уповільненості рухів, до виражених, що прослідковувалисѐ в обмеженні 
довільних рухів рук.  

Амплітуда рухів у суглобах визначаласѐ за методикоя В. Григоренка 
та Б. Сермююва *7, 314–318]. Досліджувались активна й пасивна форми 
рухливості в суглобах верхніх кінцівок. Активна рухливість визначалась 
оціняваннѐм здатності дитини виконувати рухи з максимально можливоя 
длѐ неї амплітудоя за рахунок власних м’ѐзових зусиль. Пасивна 
рухливість визначаласѐ за амплітудоя рухів, ѐкі виконувалисѐ за 
допомогоя рук методиста до поѐви незначних больових відчуттів. 

Виміряваннѐ амплітуди рухів у суглобах верхніх кінцівок 
здійснявалосѐ за допомогоя механічного гоніометру. У процесі виміряваннѐ 
бранші кутоміра накладалисѐ таким чином, щоб його нерухоме плече 
розташовувалосѐ за повздовжньоя вісся нерухомої проксимальної частини 
сегменту, ѐкий здійсняю рух. Длѐ уникненнѐ рухів у сусідніх суглобах під час 
дослідженнѐ проксимальні частини фіксувалисѐ методистом. Вісь кутоміра 
відповідала осі руху в досліджуваному суглобі кінцівки. 
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Спастичність м’ѐзів визначаласѐ за ступенем опору м’ѐзу під час його 
розтѐгненнѐ. Оціняваннѐ здійснявалосѐ за модифікованоя шкалоя 
Ashworth в балах *9, 206–207]: 

0 – тонус у нормі (не підвищений); 
1 – легке підвищеннѐ тонусу, що відчуваютьсѐ під час згинаннѐ й 

розгинаннѐ сегмента кінцівки у виглѐді незначного опору наприкінці руху; 
2 – помірне підвищеннѐ тонусу, що виѐвлѐютьсѐ протѐгом руху, але 

не утрудняю виконаннѐ пасивних рухів; 
3 – значне підвищеннѐ тонусу, що утрудняю виконаннѐ пасивних 

рухів; 
4 – уражений сегмент кінцівки фіксований у положенні згинаннѐ або 

розгинаннѐ. 
Виміряваннѐ м’ѐзової сили кистей рук здійснявалосѐ за допомогоя 

дитѐчого кистьового динамометру ДРП–10 у положенні дитини стоѐчи або 
сидѐчи на стільці з відведеноя горизонтально вбік рукоя, длѐ ѐкої 
проводилосѐ виміряваннѐ. На кожну руку надавалосѐ по три спроби. 
Попередньо методист демонстрував правильне виконаннѐ завданнѐ або за 
необхідністя пасивно-активне виконаннѐ (сумісно з дитиноя). Длѐ 
отриманнѐ достовірних показників, у процесі дослідженнѐ стежили за 
правильністя захвату дитиноя динамометра й напрѐму прикладених зусиль.  

Визначальним механізмом обмеженнѐ рухових можливостей рук 
при спастичних формах церебрального паралічу ю зниженнѐ амплітуди 
рухів у суглобах верхніх кінцівок. Длѐ розвитку маніпулѐтивної функції та 
дрібної моторики в таких дітей важливого значеннѐ набуваю відновленнѐ 
рухливості в ліктьовому та променезап’ѐстковому суглобах. Однак 
дослідженнѐми К. Семенової *4, 165–172+ доведено, що в більшості 
випадків при ДЦП зниженнѐ обсѐгу рухів у зазначених суглобах 
спричинено обмеженнѐм рухливості у плечовому суглобі. Відтак, длѐ 
отриманнѐ об’юктивної інформації про стан моторики рук у дітей зі 
спастичними формами церебрального паралічу досліджуваласѐ рухливість 
у всіх суглобах кінцівки: плечовому, ліктьовому та променезап’ѐстковому. 
Отримані показники пасивної й активної рухливості зіставлѐлисѐ з 
нормативними показниками, представленими в науково-методичній 
літературі [6, 104; 7, 317–318]. 

Дослідженнѐ рухливості в суглобах верхніх кінцівок дітей зі 
спастичними формами церебрального паралічу дозволило констатувати 
зниженнѐ амплітуди переважно активних рухів (табл. 1). Натомість показники 
пасивної рухливості фактично не відставали від норми, за винѐтком 
рухливості в променево-зап’ѐстковому суглобі під час розгинаннѐ. 
Обмеженнѐ активних рухів зумовлено функціональноя недостатністя м’ѐзів, 
ѐкі обслуговуять певний суглоб, що виражаютьсѐ спастичністя м’ѐзів, 
переважно згиначів і привідних, і слабкістя м’ѐзів-агоністів.  
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Показники амплітуди активних рухів у дітей із церебральним паралічем 
під час згинаннѐ плеча склали 154,6±2,32°, що на 3,4° нижче за норму. Під час 
розгинаннѐ плеча зафіксовано відставаннѐ розвитку активних рухів у 
середньому на 12°, або на 23,6 %. Середні показники пасивної рухливості в 
ліктьовому суглобі під час згинаннѐ склали 125,2±1,27°, активної рухливості – 
106,2±2,32°, що нижче за норму відповідно на 7,4% і на 17 %. Найнижчі 
показники було виѐвлено під час дослідженнѐ рухливості у променево-
зап’ѐстковому суглобі. Показники амплітуди пасивних рухів під час згинаннѐ 
становили 59,8±3,21°, або 85,4 % норми, під час розгинаннѐ – 52,7±2,37°, або 
70,26 % норми. Під час дослідженнѐ активної рухливості в променево-
зап’ѐстковому суглобі виѐвлено значне обмеженнѐ згинальної та 
розгинальної функції. Середні показники амплітуди активного згинаннѐ 
відставали від норми на 30,3 %. Показники активної рухливості під час 
розгинаннѐ склали 36,4±4,32°, що на 48 % нижче за норму. 

Таблицѐ 1 
Показники активної і пасивної рухливості в суглобах верхніх кінцівок у 
дітей 5–10 років зі спастичними формами церебрального паралічу (уо)  

 
Рухи 

Вид рухливості 
M±m 

Норма (уо) 

ПР АР ПР АР 

Плечовий суглоб 

Згинаннѐ 172,4±1,25* 154,6±2,32* 175 160 

Розгинаннѐ 51,4±1,92* 33,5±2,31* 60 45 

Ліктьовий суглоб 

Згинаннѐ 125,2±1,27* 106,2±2,32* 135 130 

Променево-зап’ѐстковий суглоб 

Згинаннѐ 59,8±3,21 45,3±4,35 70 65 

Розгинаннѐ 52,7±2,37* 36,4±3,36* 75 70 

Примітка: ПР – пасивна рухливість, АР – активна рухливість; * –вірогідна 
відмінність між активноя і пасивноя рухливістя відповідного суглобу (p < 0,05). 

 

Найнижчі показники активної рухливості в ліктьовому суглобі під час 
згинаннѐ, ѐкі становили 91°, 95-100°, зафіксовано в 5 дітей зі спастичноя 
диплегіюя та тетрапарезом, і 6 дітей із геміпарезами, із них 7 дітей були 
дошкільного віку, 4 дітей – молодшого шкільного віку. У 3 дітей із 
геміпарезами і 2 дітей зі спастичноя диплегіюя виѐвлено найнижчі 
показники амплітуди активного руху в променево-зап’ѐстковому суглобі 
під час згинаннѐ, ѐкі становили 31–35°. Під час дослідженнѐ амплітуди 
активного розгинаннѐ виѐвлено значну варіабельність показників 
рухливості, де найвищий склав 67,5°, а найнижчий – 18°.  
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Отже, аналіз результатів дослідженнѐ рухливості в суглобах верхніх 
кінцівок у дітей 5–10 років зі спастичними формами церебрального 
паралічу виѐвив зниженнѐ показників амплітуди рухів у всіх суглобах 
верхніх кінцівок. Значне відставаннѐ від норми активної рухливості 
спостерігалосѐ в дистальних відділах кінцівок: ліктьовому та променево-
зап’ѐстковому суглобах. У процесі дослідженнѐ підтверджено 
взаюмозв’ѐзок між обмеженнѐм рухливості в суглобах кінцівок і ступенем 
спастичності м’ѐзового тонусу. Чим вищий тонус м’ѐзів, ѐкі обслуговуять 
суглоб, тим нижча за норму рухливість у суглобі. Середні показники 
спастичності м’ѐзів у досліджуваного контингенту дітей склали 2,2±0,3 
бали за 4-бальноя шкалоя Ashworth.  

Науковці зазначаять, що обмеженнѐ рухливості в суглобах кінцівок у 
дітей зі спастичними формами церебрального паралічу спричиняютьсѐ, з 
одного боку, підвищеннѐм тонусу м’ѐзів-антагоністів, з іншого – слабкістя 
м’ѐзів-агоністів *1, 52–59; 4, 165-167+. Натомість у більшості випадків при 
спастичних формах церебрального паралічу слабкість агоністів ю уѐвноя та 
застосуваннѐ різних прийомів длѐ їх зміцненнѐ не призводить до 
очікуваних результатів *4, 165–172; 5, 43–46+. Досѐгти бажаного ефекту 
можна спеціальними корекційними прийомами, спрѐмованими на 
розслабленнѐ м’ѐзів-антагоністів, що одночасно сприѐтиме зміцнення 
м’ѐзів-агоністів. З метоя нормалізації м’ѐзового тонусу й розвитку 
рухливості в суглобах верхніх кінцівок при ДЦП використовуятьсѐ прийоми 
кінезотерапії, що вклячаять пасивні й активні рухи в поюднанні з різними 
видами масажу. Уважаюмо, що в роботі з дітьми, ѐкі маять середній і 
легкий ступінь тѐжкості рухових порушень, доцільно надавати перевагу 
активним рухам, інтегруячи їх з дихальними вправами й самомасажем. 
Активний, «мотивований» рух сприѐтиме інтенсифікації розвитку 
рухливості в суглобах верхніх кінцівок і мобілізації рухової пам’ѐті дитини з 
церебральним паралічем. 

Результати дослідженнѐ м’ѐзової сили кистей і пальців рук у дітей із 
церебральним паралічем засвідчили значне відставаннѐ розвитку сили 
м’ѐзів від нормативних показників, ѐкі було отримано в результаті 
обстеженнѐ 51 дитини дошкільного віку  та 46 дітей молодшого шкільного 
віку (табл. 2).  

Таблицѐ 2 
Показники м’ѐзової сили згиначів кистей рук у дітей 5–10 років  

зі спастичними формами церебрального паралічу (у кг) 

Вікова група 

Форма церебрального паралічу 

Норма Спастична диплегіѐ і 
тетрапарез (n=41) 

Геміпарез 
(n=17) 

Права 
M ± m 

Ліва 
M ± m 

Права 
M ± m 

Ліва 
M ± m 

Права 
M ± m 

Ліва 
M ± m 
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Старший 
дошкільний 

вік (n=32) 
4,7±0,3 4,1±0,4 2,8±0,86 3,4±0,9 8,2±0,5 7,9±0,4 

Молодший 
шкільний вік 

(n=26) 
8,4±0,47 8,1±0,5 6,6±2,23 7,5±2,04 12,6±0,6 11,5±0,4 

 

Показники м’ѐзової сили кисті рук у дітей дошкільного віку зі 
спастичноя диплегіюя та тетрапарезом склали 4,7±0,3 кг длѐ правої руки і 
4,1±0,4 кг длѐ лівої, що нижче за норму відповідно на 42,7 % і 48,1 %. У 
дітей молодшого шкільного віку середні показники м’ѐзової сили кисті 
становили 8,4±0,47 кг длѐ правої руки і 8,1±0,5 кг длѐ лівої руки, що нижче 
від нормативних показників відповідно на 33,3 % і 29,6 %. 

Найнижчі показники сили м’ѐзів кисті й пальців руки зафіксовано в 
дітей із геміпарезами під час дослідженнѐ ураженої кінцівки. У 50 % (n=5) 
дітей дошкільного віку та 42,8 % (n=3) дітей молодшого шкільного віку з 
геміпаретичноя формоя ДЦП показник м’ѐзової сили ураженої кінцівки 
становив 0 кг. Найвищі показники сили м’ѐзів кисті ураженої кінцівки в 
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку склали відповідно 1,5 кг і 
6,5 кг. Показники м’ѐзової сили згиначів пальців неураженої кінцівки 
виѐвилисѐ достатньо високими та становили в дітей дошкільного віку з 
правостороннім геміпарезом 5±0,8 кг, з лівостороннім геміпарезом – 
6,22±0,5 кг. Порівнѐно із середніми показниками м’ѐзової сили кисті рук 
дітей зі спастичноя диплегіюя зазначені показники вищі відповідно на 7% і 
23,1%. У дітей молодшого шкільного віку з геміпаретичноя формоя ДЦП 
показники сили м’ѐзів кисті здорової кінцівки становили 12,7±1,1 кг і 
11,37±0,7 кг, що відповідаю віковій нормі. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, результати дослідженнѐ дозволили констатувати порушеннѐ 
функціонального стану верхніх кінцівок більшоя чи меншоя міроя у всіх 
дітей зі спастичними формами церебрального паралічу. Найбільш 
вираженими проѐви синдрому рухових порушень за досліджуваними 
показниками зафіксовані в дітей (переважно дошкільного віку) із 
геміпаретичноя формоя церебрального паралічу та спастичноя диплегіюя 
середнього ступенѐ тѐжкості. Одержані результати дослідженнѐ наближені 
до даних, представлених у наукових працѐх М. Єфименко, К. Семенової, 
О. Мастякової та ін., доповняять та розширяять їх.  

Перспективи подальших розвідок убачаюмо в пошуку нових підходів 
удосконаленнѐ корекційно-педагогічної діѐльності й реабілітації дітей із 
церебральним паралічем. 
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РЕЗЯМЕ 
Кукса Н., Литвиненко В. Показатели функционального состоѐниѐ верхних 

конечностей у детей с церебральным параличом. 
В статье представлены результаты обследованиѐ функционального 

состоѐниѐ верхних конечностей у детей 5-10 лет со спастическими формами 
церебрального паралича. Приведены результаты педагогического наблядениѐ во 
времѐ режимных моментов и свободной деѐтельности детей в условиѐх Центра 
реабилитации, которые позволили составить представлениѐ про специфику 
двигательных нарушений верхних конечностей и состоѐние манипулѐтивных 
функций при спастических формах церебрального паралича. Осуществлен 
количественный анализ показателей спастичности мышц и подвижности в 
суставах верхних конечностей, силы мышц-сгибателей кистей. Полученные 
результаты исследованиѐ позволили уточнить и дополнить данные про 
функциональное состоѐние верхних конечностей у детей этой нозологии. 

Ключевые слова: церебральный паралич, дети 5-10 лет, верхние конечности, 
спастичность, подвижность, гониометриѐ, сила мышц, кистеваѐ динамометриѐ.  

SUMMARY 
Kuksa N., Litvinenko V. The indicators of the functional state of the upper limbs of 

children with cerebral paralysis. 
The article presents the results of the functional state of the upper limbs study of 

children aged 5-10 with spastic forms of cerebral paralysis. Such methods were used: 
pedagogical observation, goniometry, carpal dynamometry, modified Ashworth scale of 
muscle spasticity. 
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The study involved 58 children aged 5–10 with spastic forms of cerebral paralysis: 
spastic diplegia, tetraparesis, hemiparesis. 

The pedagogical observation was conducted during the regime moments and 
education of children in a rehabilitation center. According to the results of the pedagogical 
observation 96,6 % of children revealed the presence of characteristic pathological 
installation of the upper limbs in upright posture. Discoordination hand movements during 
the substantive action was observed among all children; severe deficiency of fine motor 
skills – in 67,3 %. 93 % of the children had pathological synkinesis. Explicit imitation 
synkineses is observed in hemiparetic form of cerebral paralysis. Most children with 
hemiparesis tended to ignore the affected limb during the bimanual manipulation. The 
nature and degree of lesion of upper limbs of the children with cerebral paralysis vary widely. 

The study of joints mobility of upper limbs has ascertained a decrease of the 
amplitude predominantly active movements, especially in the elbow and wrist joints. The 
indicators of passive mobility were not significantly different from the norm. The average 
spasticity of the upper limbs was 2,2±0,3 on a 4-point scale Ashworth. As a result of carpal 
dynamometry of preschool children the muscle strength of the right hand was below the 
norm by 42,7 %, of the left hand - by 48,1%. Children of primary school age - respectively 
33 % and 29,6 %. The lowest indicators were recorded among the children with hemiparesis 
in the study of the affected limb.  

The results of the study ascertained the disorders of the functional state of upper 
limbs of all children with spastic forms of cerebral paralysis. The most pronounced 
manifestation of the syndrome of motor disorders is observed among the children with 
spastic diplegia and hemiparesis moderate. The results are close to the data presented in the 
scientific papers by other scientists. Prospects of further scientific studies are to find new 
approaches to improve the correction-pedagogical activity and rehabilitation of the children 
with cerebral paralysis. 

Key words: cerebral paralysis, children aged 5-10, upper limbs, spasticity, mobility, 
goniometry, muscle strength, carpal dynamometry.  

 

УДК 373.31:371.71-371.485 
Н. Курило, Т. Лелѐкова, Н. Рикова 

Комунальна установа Сумська загальноосвітнѐ 
школа І-ІІІ ступенів № 24 

 

ВИКОРИСТАННа ЗДОРОВ’аЗБЕРІГАЯЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
НА УРОКАХ З МЕТОЯ ЗБЕРЕЖЕННа ЗДОРОВ’а УЧНІВ  

аК НАЙВИЩОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ 
 

У статті проведений аналіз за даними досліджень стану здоров’ѐ школѐрів в 
Україні, розглѐнуті основні чинники ризику формуваннѐ функціональних порушень у 
школѐрів. З’ѐсовано, що серед факторів, ѐкі ведуть до зниження рівнѐ дитѐчого 
здоров’ѐ, навчальному навантаження, належить стресогенна діѐ під час навчально-
виховного процесу у школі, що призводить до розвитку дезадаптаційного синдрому з 
невротичними реакціѐми різного ступенѐ. Впровадженнѐ новітніх оздоровчих 
технологій надасть можливість запобігти збільшення функціональних та 
органічної патології у школѐрів. 

Ключові слова: здоров’ѐ, арт-техніка, кольороперапіѐ, рухливі ігри, 
кінезотерапіѐ, казкотерапіѐ . 
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Постановка проблеми. Умови соціально-економічного життѐ, 
несприѐтлива екологічна ситуаціѐ, постійні стресові та конфліктні ситуації 
негативно відбиваятьсѐ на здоров’ѐ різних груп населеннѐ, насамперед 
дитѐчого, ѐке завжди ю найбільш уразливим. На сьогодні дуже гостро 
постала проблема про збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ учнів.  

Аналіз науково-методичної літератури свідчать про тенденція 
погіршеннѐ здоров’ѐ дітей та підлітків в Україні *1, 16-17; 2, 12-14; 3, 49-57]. 
За даними В. В. Загороднього та С. Л. Нѐньковського (2012), відбуваютьсѐ 
збільшеннѐ випадків функціональних розладів, соматичних захворявань, 
вроджених паталогій, синдрому дезадаптації, морфофункціональних 
відхилень і, ѐк результат, зростаю кількість дітей-інвалідів. Викликаю велику 
занепокоюність і той факт, що зростаю кількість дітей із розладами психіки 
та поведінки, що призводить відповідно до зменшеннѐ практично 
здорових дітей *4, 2-5; 6, 109-114]. 

Аналіз наукових спостережень доводить, що до головних факторів, ѐкі 
негативно впливаять на стан здоров’ѐ та фізичний розвиток дітей шкільного 
віку, належать фактори шкільного середовища. В. А. Сутула, Ю. В. Васьков, 
Т. С. Бондар (2009) зазначаять, що великий вплив на стан здоров’ѐ дітей та 
молоді післѐ сім’ї здійсняю навчальний заклад *8, 15-21+. Це відбуваютьсѐ 
завдѐки високому темпу та ритму життѐ, змінами в структурі, змісті та терміні 
навчаннѐ у навчально-виховному закладів *7, 254-268+, насиченості 
оновлених програм інформаціюя, що висуваю високі вимоги до сучасного 
школѐра. Довготривалий вплив несприѐтливих факторів: гіподинаміѐ, 
навчальне навантаженнѐ, нераціональна організаціѐ навчально-виховного 
процесу, стресогенна діѐ ѐкого веде до швидкого розвитку дезадаптаційного 
синдрому з невротичними реакціѐми різного ступенѐ вираженості, 
недостатнѐ матеріально-технічна база навчальних закладів, ѐкість та 
повноцінність харчуваннѐ з часом приводѐть до формуваннѐ стійкої патології. 

Тому перед сучасним учителем постаю низка завдань: зберігати, 
зміцнявати здоров’ѐ учнів, сформувати в них здоров’ѐзбережувальне 
ставленнѐ до особистого здоров’ѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. З другої половини ХІХ століттѐ 
вирішеннѐ питаннѐм здорового способу життѐ займалисѐ такі вчені: Е. Бок, 
З. П. Боткін, Ш. Отто, З. Ф. Хотовицький, Н. І. Бистров, Н. К. Добролябов, 
Ф. Шольц, Д. А. Раухфус, І. М. Сечинов, Н. І. Пирогов, ѐкі розглѐдали 
понѐттѐ «здоров’ѐ» та займались опрацьовуваннѐм питаннѐ впливу 
чинників навколишнього середовища, стихійних сил природи, Космосу на 
організм лядини. Так з’ѐвилисѐ дослідженнѐ про способи адаптації 
організму до зовнішніх умов. 

В. Сухомлинський доводив, що стан здоров’ѐ дитини впливаю на 
уповільненнѐ мисленнѐ, недостатня та вважаю, що у структурі практичної 
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діѐльності вчителѐ головне місце повинна займати піклуваннѐ про 
збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ учнів.  

Вивченнѐм здоров’ѐзбережувального вихованнѐ займалисѐ 
М. Стригіна, Г. Зайцева, Н. Фоміна, що привернули увагу різних шарів 
суспільства до проблеми здоров’ѐ нації, у тому числі підростаячого 
поколіннѐ, і позначили пріоритети роботи сучасної школи. Проблематика 
роботи заклячаютьсѐ в розглѐді основних компонентів та принципів 
збереженнѐ всіх складових здоров’ѐ школѐрів підліткового віку.  

Мета статті – ознайомити з використаннѐм здоров’ѐзберігаячих 
технологій на уроках з метоя збереженнѐ здоров’ѐ учнів та формувати у 
підростаячого поколіннѐ валеологічний світоглѐд, дбайливого відношеннѐ 
до власного здоров’ѐ ѐк до важливої лядської цінності. 

Виклад основного матеріалу. Длѐ оволодіннѐ дітьми необхідними 
здоров’ѐзберeжувальними вміннѐми і навичками необхідно формувати у 
них свідоме ставленнѐ до особистого здоров’ѐ через інформаційний та 
мотиваційний компонент у практичній діѐльності. Практична діѐльність 
учителѐ під час уроку повинна бути спрѐмована на формуваннѐ в дітей 
твердої позиції щодо відповідального ставленнѐ до власного здоров’ѐ.  

На наше переконаннѐ, у кожен урок фізики необхідно вклячати 
елементи здоров’ѐзбереженнѐ навчального матеріалу. 

Арт-техніка на уроках фізики. Одним із різновидів арт-техніки ю 
маляваннѐ, що виступаю в ролі терапевтичного механізму та допомагаю 
виховувати здорову особистість. Дана арт-техніка допомагаю дитині 
виразити свої почуттѐ, сумніви, відношеннѐ до товаришів. Творча 
практична діѐльність допомагаю знѐти емоційне напруженнѐ, допомагаю 
підвищити дитѐчу самооцінку, впевненость у подланні різних життювих 
ситуацій і розвиваю творчі здібності. Головна мета маляваннѐ – це 
духовний та творчий розвиток особистості, самопізнаннѐ лядини через 
малянок та, ѐк наслідок – покращеннѐ адаптації школѐрів.  

За допомогоя малянку ми пропонуюмо своїм учнѐм поѐснити те чи 
інше фізичне ѐвище або процес. Уляблена інтерактивна вправа дітей 
«Лист інопланетѐнина», коли вони малянком намагаятьсѐ поѐснити 
мешканцѐм інших планет про ті фізичні закономірності, ѐкі ми можемо 
спостерігати на Землі. 

Кольоротерапія доцільно застосовувати на уроках фізики під час 
вивченнѐ ѐвища дисперсії. 

Також ми пропонуюмо учнѐм вправу «Подорож по веселці». Дітѐм 
потрібно заплящити очі і уѐвити ѐк, докладаячи зусиль, по веселці 
піднѐтисѐ на самісіньку вершину, а потім із задоволеннѐм спуститисѐ із 
«веселкової гірки». Потім розплящити очі і пригадати по ѐкому кольору 
веселки поверталисѐ вниз. Цей колір і відповідаю емоційному стану. 
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Доктор Макс Ляшер, психолог та дослідник в області кольору дійшов 
до висновку, що діти рано починаять відчувати колір та підбирати його 
відповідно до свого настроя та стану здоров’ѐ. 

Діти, ѐкі маять середній емоційний рівень розвитку в основному 
використовуять 5-6 кольорів. Більш широка палітра кольору говорить про 
чуттюву, багату на емоції натуру. Використаннѐ дитиноя тільки 1-2 олівців 
скоріше за все свідчить про негативне самопочуттѐ її в дану хвилину (табл. 1). 

Таблицѐ 1 
Емоції в кольорі 

Колір Емоційний стан 

Червоний агресіѐ 

Помаранчевий активний, готовий до роботи 

Жовтий упевнений 

Зелений спокійний 

Блакитний творчо налаштований 

Синій колір тривоги 

Фіолетовий ю втіленнѐм духовності 

Чорний депресіѐ 

Рухливі ігри відіграять важливу роль у вихованні свідомої 
дисципліни дітей, ѐка ю неодмінноя умовоя кожної колективної гри. Крім 
того вони розвиваять фізичний стан дітей, впливаять на психоемоційний 
стан,  виховуять морально-вольові ѐкості, сприѐять розвитку розкутості. 
К. Д. Ушинський говорив: «Дайте дитині трохи порухатисѐ і вона знову 
подарую вам 10 хвилин уваги, а 10 хвилин  уваги, ѐкщо ви зуміли їх 
використати, дадуть більше, ніж цілий тиждень напівсонних занѐть» 

Головноя метоя ігор-руханок на уроках біології ю знѐттѐ розумової 
напруги. Наприклад, гра - розминка «Подарунок». Учні стаять у коло. 
Кожен з них по черзі (за годинниковоя стрілкоя) жестами показую сусідові, 
що він хотів би подарувати з об’юктів живої природи своїм однокласникам. 
Сусід маю відгадати «подарунок» і показати наступному учневі і т.д. 

На уроках біології вважаюмо за потрібне проведеннѐ фізкультхвилинок 
на різних етапах уроку без зміни логіки уроку. Деѐкі фізкультхвилинки ми 
адаптували під предмет, деѐкі вигадали самі, наприклад: 

1. Учитель називаю складові елементи, діти повинні встати 
відповідно – сісти (встати, ѐкщо частина відноситьсѐ до «Мікроскопу», 
сісти, ѐкщо до «Клітини»). 

2. Піднѐти руки – опустити руки (називати бактерії, ѐкі приносѐть 
користь лядѐм, дати завданнѐ підіймати руки, хвороботворні бактерії- 
опускати руки). 

3. Крок вперед – крок назад (твердженнѐ правильно – вперед, 
неправильно – назад тощо). 
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Фізкультхвилинки можна провести сидѐчи за партоя.  Знѐти напругу 
можна виконати вправи, ѐкі даять змогу учневі повернутисѐ, поплескати в 
долоні, піднѐти руки вгору, потѐгнутисѐ, наприклад: 

Яла. Учитель заздалегідь готую прислів’ѐ, ѐке відповідаю темі уроку. 
Потім розділѐю його на окремі слова та розміщую в різних місцѐх класу. Длѐ 
того, щоб учень зміг його прочитати йому треба повернутисѐ на стільці. 

Передай кульку. Учні передаять на сусідня парту маленьку тенісну 
кульку, називаячи слова з визначеної теми, наприклад: резус-фактор, 
еритроцит, лімфа, імунітет, лейкопеніѐ, тромбоцит. 

Телеграма. На картках написані систематичні категорії, назви живих 
організмів, визначено особливості будови, органоїдів клітин, частин 
мікроскопу тощо. Учні повинні розкласти картки в конверти й відправити 
телеграму вчителеві. 

Глухі мобільні телефони. На перші парти учнѐм даютьсѐ написане на 
аркуші слово, вони повинні прочитати та пошепки передати однокласнику. 
Останній учень встаю і називаю слово. Учні перевірѐть правильність названого 
слова. Це може бути і нове понѐттѐ, ѐке вони повинні невдовзі вивчити. 

Біноклі. Учні витѐгуять перед собоя руки і кожним пальцем 
торкаятьсѐ подушечки великого пальцѐ – утворяютьсѐ овал. Паралельно 
учні називаять понѐттѐ, терміни, положеннѐ, назви частини рослин. Потім 
учні дивлѐтьсѐ в утворені біноклі. 

Квітка.  
Спала квіточка чарівна 
(Закрити очі, торкнутисѐ повік, злегка натиснувши на них за 

годинниковоя стрілкоя та проти неї) 
Та вмить прокинуласѐ, 
(Покліпати очима) 
Більше спати не захотіла, 
(Руки піднѐти вгору (вдих), подивитисѐ на руки) 
Стрепенуласѐ, потѐгнуласѐ, 
(Руки зігнути, розігнути (видих) 
Здійнѐласѐ вгору та й полетіла. 
(Потрѐсти долонѐми, подивитисѐ вправо-вліво.) 
Також, на нашу  думку, ѐк різновид фізкультхвилинкки, доцільно 

застосовувати елементи кінетотерапії, длѐ попередженнѐ захворявань 
рухового апарату у школѐрів.  

Кінезотерапіѐ – оздоровленнѐ за допомогоя різних рухів під музичний 
супровід. У результаті виконаннѐ певних рухів, вправ комплексу, 
танцявальних елементів підвищуютьсѐ стійкість до стресів, стабілізуютьсѐ 
психіка, розвиваютьсѐ інтуїціѐ, активізуятьсѐ творчі здібності. На уроках 
української мови та літератури ми застосовуюмо елементи гопака. Учні із 
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задоволеннѐм виконуять танцявальні рухи під національні мелодії. Такі 
танцявальні фізкультхвилинки також виховуять школѐрів у дусі патріотизму. 

Дослідивши поведінку п’ѐтикласників на уроках української мови та 
літератури, ми зробили висновки,що казка маю величезне значеннѐ в житті 
школѐрів. Разом з героѐми казок учні відчували добро і зло, співчували і 
раділи, сміѐлись і плакали. Уже досліджено, що в основі казок лежить всѐ 
мудрість лядства, досвід поколінь, ѐкий тисѐчоліттѐми збиравсѐ, 
передававсѐ з уст в уста, і те, що казка ю мантроя, промовлѐячи ѐку, ми 
оздоровляюмо дитину психічно і фізично.  На уроках української мови та 
літератури в 5 класі ми граюмо в ігри «Казковий герой», «Казкова хвилинка». 
У цьому і полѐгаю метод казкотерапії, ѐк одніюї із здоров’ѐзбережувальних 
технологій, ѐка забезпечую пошук відображеннѐ казкових подій у житті, 
поведінці дітей, способах розв’ѐзаннѐ конфліктів у реальному житті. Казкові 
сяжети часто називаять матрицѐми, ѐкі відображаять душевні і суспільні 
конфлікти. У процесі «казкової» гри у дітей розвиваятьсѐ позитивні емоції 
(так ѐк перемагаю завжди добро і правда, казка маю щасливий кінець), що маю 
величезний вплив на формуваннѐ здорової особистості. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
застосуваннѐ всіх вищезазначених підходів до реалізації завдань 
валеологічної освіти ю важливоя умовоя длѐ досѐгненнѐ позитивних 
результатів у напрѐмку оздоровленнѐ підростаячого поколіннѐ України. 
Також окрім цього, учителі повинні володіти різноманітними формами і 
методами роботи, ѐкими можна скористатисѐ на уроках та позакласних 
заходах, щоб у своя чергу така робота змусила дітей задуматисѐ над своїм 
здоров’ѐм, ѐке ю найважливішим у житті кожного з нас.  

Перспективи подальших досліджень полѐгаять в аналізі ефективності 
окремих здоров’ѐзберігаячих технологій відповідно до віку учнів, розробці 
навчальних і методичних матеріалів, практичних рекомендацій длѐ вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів. Питаннѐ оріюнтації на введеннѐ 
здоров’ѐзберігаячих технологій у навчально-виховний процес длѐ 
підтриманнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ підростаячого поколіннѐ. 
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технологий на уроках с целья сохранениѐ здоровьѐ учащихсѐ как высшей социальной 
ценности. 

В статье проведен анализ по данным исследований состоѐниѐ здоровьѐ 
школьников в Украине, рассмотрены основные факторы риска формированиѐ 
функциональных нарушений у школьников. Выѐснено, что среди факторов, которые 
ведут к снижения уровнѐ детского здоровьѐ, учебной нагрузке, принадлежит 
стрессогенных действие во времѐ учебно-воспитательного процесса в школе, что 
приводит к развития дезадаптационных синдрома с невротическими реакциѐми 
разной степени. Внедрение новейших оздоровительных технологий позволит 
предотвратить увеличение функциональных и органической патологии у школьников. 

Ключевые слова: здоровье, арт-техника, кольороперапиѐ, подвижные игры, 
кинезотерапиѐ, сказкотерапиѐ. 

 

SUMMARY 
Kurylo N., Lelyakova T., Rykova N. The use of healthy technology in the classroom in 

order to preserve the health of students as the highest social value. 
The article analyzes  and discusses the main risk factors and the information  of 

functional disorders of  Ukrainian schoolchildren which are based on the state of  their 
health. No doubt  that among factors which assist the decline of child’s health level an 
important role belongs to educational loading the stress reaction of what can become the 
result to the fast growth of disadaptation with neurotic reactions of different degrees of 
display. The complex approach to the evaluation of the children's health and the introduction 
of new health technologies  will make it possible to prevent  increasing of functional disorders 
and organic diseases of schoolchildren . 

Purpose of the article – to get to know about the useage of health technologies in the 
classroom in order to preserve the health of students and the younger generation, to shape 
valeological world, to respect their own health as the most important human value. 

In recent years the health of schoolchildren has worsened. The theme of today's problems 
demonstrates new educational challenges.We are convinced that the systematic useage of 
health saving technologies will affect the health promotion of students, thereby increase 
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motivation for learning, development of their creative skills. With the help of these technologies, 
the students will form a stable position of the appropriate attitude to their health. 

Conclusions. Thus, the implementation of all the above approaches to the tasks 
valeological education is essential to achieve positive results in the recovery of the younger 
generation towards Ukraine. Also in addition, teachers must have a rich arsenal of forms and 
methods that can be used in the classroom and extracurricular activities that in turn do this 
work – make children really think  of their health, which is important in the life of every person. 

Prospects for future research is to analyze how individual technologies of healthy 
students according to their age, training and teaching materials, practical recommendations 
for teachers of secondary schools. Questions focus on the implementation of healthy 
technology, organization of educational process on the health is a major reservoir for 
technical work, which leads to further creative work. 

Key words: health, art equipment, color-therapy, outdoor games, kinesi-therapy, 
fairytale therapy 
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Сумський державний педагогічний  
університет імені А. С. Макаренка 

 

ОЦІНКА СТАНУ СЦЕНІЧНОГО ХВИЛЯВАННа В МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ НА 
ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

З метоя встановленнѐ проѐвів стану сценічного хвиляваннѐ в музикантів-
педагогів на етапі професійної підготовки проведено опитуваннѐ за анкетоя 
«Суб’юктивна оцінка стану сценічного хвиляваннѐ». Стан сценічного хвиляваннѐ в 
музикантів педагогів характеризуютьсѐ «відчуттѐм хвиляваннѐ» (68,42±10,66 % 
p≤0,05, t=2,44), підвищеннѐм температури (21,05±9,35 %, p≤ 0,001, t=4,38), 
хворобливістя (21,05±9,35 %, p≤ 0,001, t=4,38) та апатіюя (89,47±7,04 %, p≤0,001, 
t=7,93) по завершення виступу. Визначальними стадіѐми ю тривалий 
передконцертний і післѐконцертний стани. Перспективи подальших наукових 
розвідок полѐгаять у виѐвленні закономірностей проѐву стану сценічного 
хвиляваннѐ залежно від стажу та виду професійної діѐльності. 

Ключові слова: сценічне хвиляваннѐ, музиканти-педагоги, хвиляваннѐ-підйом, 
хвиляваннѐ-паніка, хвиляваннѐ-апатіѐ. 

 

Постановка проблеми. Працѐ музично-педагогічних працівників 
належить до розумової, ѐка вимагаю творчої діѐльності, та відповідно до 
ціюї категорії характеризуютьсѐ психоемоційноя напругоя *2, 27]. 
Психоемоційна напруга при несприѐтливих виробничих та соціальних 
факторів може призводити до невротичних розладів. Невротичні розлади в 
музично-педагогічних працівників реюструятьсѐ у 56,7±3,0 %, що вимагаю 
пильної уваги щодо їх професійної діѐльності. При цьому на особливу увагу 
заслуговуять дискомфортні сценічні стани в музикантів під час публічного 
виступу, діагностика, проѐви та профілактика ѐких недостатньо вивчені в 
наукових дослідженнѐх [1, 13]. Однак, саме такий напрѐм наукового 
пошуку маять важливе медичне та соціально-економічне значеннѐ. 
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Підтверджую цей факт загальнодержавна соціальна програма (№178-
VII від 4.04.2013 р.), відповідно до ѐкої поліпшеннѐ стану безпеки, гігіюни 
праці та виробничого середовища на 2014–2018 рр. повинно досѐгатисѐ 
підвищеннѐм рівнѐ наукових і науково-технічних досліджень стану 
охорони праці, розв’ѐзаннѐ проблем профілактики виробничого 
травматизму та професійних захворявань, координації науково-технічної 
діѐльності в цій сфері й забезпеченнѐ впровадженнѐ в практику 
позитивних результатів такої діѐльності.  

Аналіз актуальних досліджень. У сучасних умовах конкуренції на 
ринку праці України спеціалісти відчуваять постійні інтелектуальні й 
емоційні навантаженнѐ. Тому постаю питаннѐ актуальності вивченнѐ 
професійного стресу в професіѐх типу «лядина-лядина» [7, 143]. При 
цьому, длѐ музично-педагогічних працівників психотравмуячими 
факторами ю психоемоційні перевантаженнѐ (92,8±2,1 %), соціальна 
незахищеність (94,7±1,8 %), підвищена відповідальність за виконувану 
роботу (90,1±2,4 %), незадоволеність умовами праці (61,8±3,9 %), 
конфліктні ситуації на роботі (46,1±4,0 %) і стресогенні ситуації, пов’ѐзані з 
концертноя діѐльністя (86,8±2,7 %) *5, 18+. 

Серед рейтингу професій за ризиком розвитку нервового стресу 
вчителі та музиканти маять середні показники серед різних професій (6,1-
6,2 %), але за ризиком розвитку психічних розладів музиканти займаять 
друге місце післѐ акторів (8,1 %) *8, 99+. За даними вітчизнѐних досліджень, 
музиканти-професіонали маять середній і низький рівень адаптаційного 
потенціалу зі схильністя до нервово-психічних зривів і напруги *3, 184+. 

При цьому, невід’юмноя складовоя професійної діѐльності музично-
педагогічних працівників ю концертний виступ, ѐкий супроводжую феномен 
сценічного хвиляваннѐ. Хвиляваннѐ – емоційний стан, що виникаю в 
ситуаціѐх небезпеки, неповної інформації, у відповідальних ситуаціѐх із 
невизначеними подіѐми. На сьогодні науковцѐми визначено сутність понѐттѐ 
«сценічне хвиляваннѐ» (Л. Маккіннон); ознаки, причини й наслідки 
виѐвленнѐ сценічного хвиляваннѐ (Л. Бочкарев, Ф. Бузоні, І. Гофман, Г. Коган, 
С. Савшинський, А. Стоѐнов та ін.); види й різновиди естрадного хвиляваннѐ 
(Л. Баренбойм, Л. Бочкарьов, Г. Коган, Л. Маккіннон, Г. Нейгауз, 
А. Орентліхерман, Г. Ципін та ін.); сутність і ѐкісні ознаки сценічного 
хвиляваннѐ з поглѐду онтогенетичного розвитку *1, 116+.  

Дані дослідженнѐ І. О. Осокіної дозволѐять до найбільш частих форм 
«сценічного дискомфорту» віднести реакції сценічної тривоги з коротко-
часними, минущими симптомами занепокоюннѐ й вегетативних порушень, 
обмежені часом концертного виступу, і синдром афективних порушень, що 
клінічно виѐвлѐютьсѐ тривожним або апатичним варіантом *5, 18+. 

Основними причинами страхів, пов’ѐзаних зі сценоя, публічними 
виступами ю недолік знань, умінь і навичок; негативні длѐ даної діѐльності 
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риси характеру; професійна непридатність; несприѐтливі фізіологічні та 
психологічні стани; внутрішні психологічні процеси тимчасового та стійкого 
характеру *6, 263+. 

Таким чином, високий рівень працездатності музикантів-педагогів, за-
лежить від здатності переживати стан сценічного хвиляваннѐ на оптималь-
ному рівні, тобто навичок психологічної підготовки до концертного виступу. 

Зв’ѐзок роботи з науковими програмами. Робота виконана згідно з 
планом науково-дослідних робіт Сумського державного педагогічного універ-
ситету імені А. С. Макаренка кафедри медико-біологічних основ фізичної 
культури за темоя «Фізіолого-гігіюнічний супровід здоров’ѐзберігаячої 
діѐльності освітніх закладів» (номер державної реюстрації 0113U004662). 

Мета статті – встановити проѐви стану сценічного хвиляваннѐ в музи-
кантів-педагогів на етапі професійної підготовки за суб’юктивноя оцінкоя. 

Методи дослідженнѐ. Стан сценічного хвиляваннѐ оцінено за 
спеціально розробленоя анкетоя кафедроя медико-біологічних основ 
фізичної культури СумДПУ імені А. С. Макаренка «Суб’юктивна оцінка стану 
сценічного хвиляваннѐ». Анкета вклячала 22 питаннѐ, що 
віддзеркалявали проѐви стадій сценічного хвиляваннѐ. Респондентами 
були 21 студент факультету мистецтв СумДПУ імені А. С. Макаренка. 

Статистична обробка отриманих даних виконана на персональному 
комп’ятері з використаннѐм стандартного статистичного пакету STATISTICA 6.0. 

Виклад основного матеріалу. У середньому музиканти-педагоги 
починаять набувати навички професії з 8,41±0,61 років і під час навчаннѐ у 
ВНЗ вже маять стаж 10,65±0,58 років, щоднѐ витрачаячи до 3,16±0,32 
годин на репетиції, тільки длѐ одного виступу, повторяячи твір до 
3,61±0,47 разів протѐгом 57,61±7,61 діб. 

Відомо п’ѐть стадій онтогенетичного розвитку сценічного хвиляваннѐ, 
а саме: тривалий передконцертний стан, безпосередній концертний стан, 
вихід на сцену, стадіѐ початку виконаннѐ та післѐконцертний стан. 

На стадії тривалого передконцертного стану музиканти-педагоги 
насамперед відчуваять «хвиляваннѐ» (68,42±10,66 % p≤0,05, t=2,44). 
Віддаленнѐ концертного виступу, до 3 місѐців, лише у 15,78±8,37 % 
(p≤0,001, t=5,78) призводить до відчуттѐ «безсоннѐ» та у 26,36±% (p≤0,001, 
t=10,10) до «роздратуваннѐ». Не відбуваютьсѐ суттювих проѐвів «зміни 
настроя» від думки про виступ (52,63±11,45 %, p≤ , t=0,32) (рис. 1).  

Безпосередній концертний стан у музикантів-педагогів не маю 
ѐскравих проѐвів. Жодна з ознак другої стадії сценічного хвиляваннѐ не 
перевищую 50 % бар’юр. Так, 36,84±11,07 % (p≤ 0,1, t=1,68) музикантів-
педагогів відзначаять «слабкість у руках» (рис. 2). На відчуттѐ підвищеннѐ 
температури та хворобливість скаржатьсѐ по 21,05±9,35 % (p≤ 0,001, t=4,38) 
респондентів, відповідно. Такий розподіл позитивних відповідей на 
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наѐвність вказаних ознак, може свідчити про достатній рівень 
психологічної підготовки музикантів-педагогів до концертного виступу. 
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Рис. 1. Розподіл провів тривалого передконцертного стану в 
музикантів-педагогів 
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Рис. 2. Розподіл провів безпосереднього концертного стану в 
музикантів-педагогів 

 

Підтверджую цей висновок аналіз видів безпосереднього концертного 
стану. Так, найоптимальнішим длѐ успішного концертного виступу ю 
хвиляваннѐ-підйом, і його, музиканти-педагоги відчуваять у 48,30±10,90 % 
випадків. Однак, хвиляваннѐ-паніка (37,93±10,59 %) та хвиляваннѐ-апатіѐ 
(13,79±7,52 %), ѐк дезадаптивні передконцертні стани, реюструятьсѐ також, 
що потребую додаткової уваги щодо набуттѐ навичок їх подоланнѐ. 

Стадія початку виконаннѐ твору допомагаю пережити виконаннѐ 
подумки, що й використовуять 78,95±9,38 % (p≤0,001, t=4,38) музикантів-
виконавців. Також 73,68±10,10 % (p≤0,001, t=3,32) з них зазначаять досвід 
невдалих початків твору за свій стаж концертних виступів (рис. 3).  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

201 

78,95
73,68

21,05
26,34

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

виконання подумки невдалий початок виступу

прояви стадії початку виконання

%

так ні  
Рис. 3. Розподіл провів стадії початку виконаннѐ у музикантів-

педагогів 
 

Найважливішим длѐ музикантів ю післѐконцертний стан ѐк стану 
усвідомленнѐ наслідків концертного виступу. На жаль, 89,47±7,04 % 
(p≤0,001, t=7,93) музикантів-педагогів відчуваять апатія по завершеннѐ 
концертного виступу, що свідчить про відчуттѐ байдужості до 
навколишнього та зникненнѐм зовнішніх емоційних реакцій. Порѐд із цим, 
по завершення концертного виступу, музиканти-педагоги не відчуваять 
втоми (73,68±10,10 %, p≤0,01, t=3,32) та незадоволеннѐ собоя 
(73,68±10,10 %, p≤0,01, t=3,32) (рис. 4). 

Відчуттѐ апатії, на жаль, підкріпляютьсѐ необхідністя обговореннѐ 
помилок із керівником безпосередньо післѐ виступу (84,21±8,37 %, 
p≤0,001, t=5,78), що може негативно позначитьсѐ в подальшому 
завершенні твору (рис. 4). 

Аналіз можливих причин зовнішнього впливу на виконавців 
дозволив виділити три групи. Перше місце посідаю група організаційних 
умов концертного виступу (63,64±10,50 %), друге місце – глѐдацький 
фактор (27,28±9,72 %) та третю місце – гігіюнічні умови (9,09±6,27 %). Такий 
розподіл причин свідчить про керованість впливу зовнішніх причин 
психологічного тиску на виконавцѐ, з можливістя усуненнѐ організаційних 
і гігіюнічних умов.  
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У результаті опитуваннѐ встановлено використаннѐ різних 
психологічних прийомів музикантами-педагогами длѐ підготовки до 
концертного виступу. Зокрема, 47,37±10,90 % респондентів серед 
психологічних прийомів обираять контроль диханнѐ, аутотренінг, метод 
зануреннѐ. Длѐ набуттѐ оптимального стану сценічного хвиляваннѐ 
15,78±7,96 % музикантів-педагогів використовуять обкатуваннѐ програми, 
візуалізаціѐ концертного виступу й молитва, ѐк момент повного 
зосередженнѐ. У ѐкості зниженнѐ панічних проѐвів сценічного хвиляваннѐ 
музикант-педагог використовую релаксація (10,53±6,70 %). Однак, у 
21,05±8,90 % випадків музиканти-педагоги не використовуять у своїй 
практиці психологічних прийомів під час концертного виступу, що можливе 
вимагаю індивідуального підходу щодо вибору продуктивного способу 
подоланнѐ негативної сторони стану сценічного хвиляваннѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
1. Стан сценічного хвиляваннѐ в музикантів педагогів 

характеризуютьсѐ «відчуттѐм хвиляваннѐ» (68,42±10,66 % p≤0,05, t=2,44), 
підвищеннѐм температури (21,05±9,35 %, p≤ 0,001, t=4,38), хворобливістя 
(21,05±9,35 %, p≤ 0,001, t=4,38) та апатіюя (89,47±7,04 %, p≤0,001, t=7,93) по 
завершення виступу. 

2. Результати оцінки проѐвів стану сценічного хвиляваннѐ в 
музикантів-педагогів на етапі професійної підготовки дозволили 
встановити провідні стадії, а саме тривалого передконцертного та 
післѐконцертного стану, що потребую використаннѐ додаткових методів 
психологічної та методичної підготовки. 

3. Встановлено структуру причин зовнішнього впливу під час 
концертного виступу: організаційні (63,64±10,50 %), глѐдацький фактор 
(27,28±9,72 %), гігіюнічні умови (9,09±6,27 %). 

Перспективи подальших наукових розвідок полѐгаять у виѐвленні 
закономірностей проѐву стану сценічного хвиляваннѐ залежно від стажу 
та виду професійної діѐльності. 
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РЕЗЯМЕ 
Латина Г. Оценка состоѐниѐ сценического волнениѐ у музыкантов-педагогов на 

этапе профессиональной подготовки. 
С целья установить проѐвлениѐ состоѐниѐ сценического волнениѐ у 

музыкантов-педагогов на этапе профессиональной подготовки проведен опрос по 
анкете «Субъективнаѐ оценка состоѐниѐ сценического волнениѐ». Состоѐние 
сценического волнениѐ у музыкантов-педагогов характеризуетсѐ «чувством 
волнениѐ» (68,42±10,66 % p≤0,05, t=2,44), повышением температуры (21,05±9,35 %, p≤ 
0,001, t=4,38), болезненностья (21,05±9,35 %, p≤ 0,001, t=4,38) и апатией 
(89,47±7,04 %, p≤0,001, t=7,93) по завершения выступлениѐ. Определѐящими 
стадиѐми ѐвлѐятсѐ: длительное предконцертное и послеконцертное состоѐниѐ. 
Перспективы дальнейших научных исследований заклячаятсѐ в выѐвлении 
закономерностей проѐвлениѐ состоѐниѐ сценического волнениѐ в зависимости от 
стажа и вида профессиональной деѐтельности. 

Ключевые слова: сценическое волнение, музыканты педагоги, волнение-
подъем , волнение-паника, волнение-апатиѐ. 

SUMMARY 
Latina G. Evaluation of scenic excitement of musician-teachers at the stage of 

vocational training. 
The work of music teaching staff is related to mental that requires creativity and 

under this category is characterized by psycho-emotional stress. The high level of efficiency of 
musician-teachers depends on the ability to experience the state of stage fright at an optimum 
level that is psychological skills training for a concert performance. 

The purpose of the article is to display the state of stage fright of musician-teachers on 
the stage of training for subjective evaluation. 

The state of stage fright is evaluated by a specially designed questionnaire «Subjective 
assessment of scenic excitement». The questionnaire included 22 questions that reflected the 
signs of the state of stage fright. The respondents were 21 students of the Faculty of Arts Sumy 
State Pedagogical University. 

The state of stage fright of musician-teachers is characterized by the sense of excitement 
(68,42 ±10,66 % p≤0,05, t = 2,44), temperature increase (21,05 ±9,35 %, p≤ 0,001, t=4.38), 
morbidity (21,05 ±9,35 %, p≤ 0,001, t=4,38) and apathy (89,47 ±7,04 %, p≤0,001, t=7,93) on 
completion of performance. 

The evaluation results reveal the state of stage fright of musician-teachers during 
training at the revealed major stages, namely a long and scenic excitement that requires the 
use of additional methods of psychological and technical preparation. 

The established structure causes an external influence during the concert performance: 
organizational (63,64±10,50%), audience factor (27,28 ±9,72 %), hygiene (9,09 ±6,27 %). 
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The survey found the use of various psychological techniques of musician-teachers to 
prepare for the concert performance. Specifically, 47,37 ±10,90 % of respondents chose the 
psychological techniques of breath control, auto-training method of immersion. To acquire the 
optimum state of stage fright 15,78 ±7,96 % during the break the musician-teachers use appli-
cations, visualization and a prayer in the concert performance as a full time focus. As a mani-
festation of panic in order to reduce the stage fright the musician-teacher uses relaxation (10,53 
±6,70 %). However, 21,05 ±8,90 % cases in  practice the  musician-teachers do not use  psycho-
logical techniques during the concert performance that may require an individual approach to 
choosing a productive way of overcoming the negative side of the state of stage fright. 

A prospect of further scientific studies is to identify the regularities of the state of stage 
fright depending on the length and type of professional activity. 

Key words: scenic excitement, musician-teachers, the excitement-lift, the excitement-
panic, the excitement-apathy. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОЦЕСУ  
В СИСТЕМІ ОЗДОРОВЧО-ФІЗКУЛЬТУРНОЇ РОБОТИ  

З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  
 

У статті розкрито теоретичні підходи до організації арт-терапевтичного 
процесу в системі оздоровчо-фізкультурної роботи з дітьми дошкільного віку. Спроба 
розглѐду ціюї проблеми ю дуже актуальноя, оскільки здійснено теоретичний аналіз 
можливостей застосуваннѐ інноваційних технологій, а саме засобів арт-терапії в процесі 
оздоровчо-фізкультурної роботи з дітьми дошкільного віку; досліджено вплив засобів 
арт-терапії на процес оздоровленнѐ дітей даної вікової категорії. Водночас, всебічний 
оглѐд особливостей арт-терапевтичного процесу, ѐкий характеризуютьсѐ багатоя 
традиціюя досліджень і стаю все більш популѐрним останнього часу, дозволѐю досѐгти 
більш глибокого й точного розуміннѐ понѐттѐ «арт-терапіѐ», суттюво розширяю знаннѐ 
про арт-терапевтичні засоби, відкрити нові напрѐми в даному дослідженні. 

Ключові слова: арт-терапіѐ, арт-терапевтичний процес, засоби арт-терапії, 
здоров’ѐ дитини, оздоровчо-фізкультурна робота, здоров’ѐзміцнявальні технології, 
діти дошкільного віку. 

 

Постановка проблеми. Одна з найтривожніших відмітних ознак 
нинішньої демографічної ситуації ю невпинне зростаннѐ кількості 
наймолодших громадѐн, ѐкі маять психофізичні вади (діти з особливими 
потребами) і тих, ѐких відносѐть до «групи ризику» (сьогодні 60 % немовлѐт 
народжуятьсѐ з різними патологіѐми.) Медична статистика по Україні 
засвідчую й певну тенденція погіршеннѐ стану нервово-психічного здоров’ѐ 
дітей: від 3 до 20 % їх схильні до гіперактивності, а в деѐких випадках цей 
показник навіть сѐгаю 40 %; 15–20 % дітей маять порушеннѐ, зумовлені 
мінімальноя або легкоя дизфункціюя мозку (МДМ, ЛДМ). *2, 13–14]. 

Близько 25–30 % дітей, ѐкі приходѐть до першого класу, вже маять 
вади у стані здоров’ѐ, а серед випускників шкіл уже більше, ніж 80 % не 
можна назвати абсолятно здоровими. Швидкими темпами зростаю 
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кількість захворявань серцево-судинної та ендокринної системи. Досить 
поширеними ю такі захворяваннѐ, ѐк тонзиліт, гайморит, каріюс, ѐкі, у своя 
чергу, спричинѐять розвиток хронічних хвороб серцево-судинної, 
сечостатевої, опорно-рухової та інших систем організму *7, 8–9]. 

Найвагомішими чинниками відхилень у психічному та соматичному 
здоров’ї дітей ю незадовільний стан навколишнього середовища, несприѐтливі 
соціально-педагогічні передумови, а саме відсутність належних умов і 
можливостей длѐ побуту, діѐльності й відпочинку, длѐ впровадженнѐ здоро-
вого способу життѐ; високий рівень захворяваності серед дорослого населен-
нѐ; збільшеннѐ кількості неповних і так званих «важких» сімей тощо [2, 13–14]. 

Беззаперечним ю той факт, що дошкільний вік ю періодом 
інтенсивного формуваннѐ всіх органів і систем організму й сенситивним 
періодом психічного розвитку. Саме в дошкільному дитинстві 
розвиваятьсѐ ті рухові ѐкості, навички й уміннѐ дитини, ѐкі будуть 
слугувати основоя длѐ її нормального фізичного та психічного розвитку [5, 
6–7; 1, 54–55]. Нервово-психічні та соматичні захворяваннѐ, а також різні 
функціональні розлади ведуть до порушень моторного розвитку дітей й 
уповільнення темпу їх психічного розвитку *1, 57–58]. 

У цьому контексті стаю зрозумілим, що збереженнѐ здоров’ѐ 
підростаячого поколіннѐ перетворяютьсѐ на першочергове завданнѐ, длѐ 
рішеннѐ ѐкого необхідні сумісні дії лікарів, реабілітологів, вихователів, 
психологів і батьків. Отже, на сучасному етапі розвитку суспільства особливої 
актуальності й соціальної значимості набуваю проблема зміцненнѐ стану 
здоров’ѐ, фізичного та психічного розвитку дітей дошкільного віку. 

Не можна не відзначити той факт, що останнім часом, ми спостерігаюмо 
тенденція до стійкої поѐви значних зусиль щодо реалізації державної 
політики в галузі підтримки дошкільного вихованнѐ, дійсно, особлива увага 
приділѐютьсѐ охороні здоров’ѐ дітей, дотримання санітарно-гігіюнічних та 
епідеміологічних вимог у дошкільних навчальних закладах (ДНЗ), оснащення 
залів спортивним інвентарем, створення комфортного розвивального 
середовища тощо. Окрім вищезазначених заходів, велика увага приділѐютьсѐ 
розробці й упровадження в практику дошкільного вихованнѐ 
здоров’ѐзміцнявальних технологій, адже в самих ДНЗ налагоджена система 
раціональної організації рухової активності дошкільників, систематичних 
фізкультурних занѐть, різноманітних оздоровчих заходів *3, 18–19]. 

Але, не дивлѐчись на всі перераховані вище позитивні тенденції, 
залишаютьсѐ необхідність розробки й упровадженнѐ в оздоровчо-виховний 
процес ДНЗ такого програмно-методичного забезпеченнѐ, ѐке б дозволило 
інтегровано підійти до оздоровчо-фізкультурної та профілактичної роботи з 
дітьми дошкільного віку з метоя досѐгненнѐ в цьому напрѐмі максимального 
ефекту, одночасно, ѐк від оздоровчих так і від навчальних, розвивальних і 
виховних завдань. 
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Аналіз актуальних досліджень. У низці досліджень з’ѐсовано питаннѐ 
становленнѐ, розвитку й застосуваннѐ арт-терапії з точки зору світового й 
вітчизнѐного соціокультурного та психолого-педагогічного досвіду: у 
медичному (В. Бехтерюв, Е. Гутцман, І. Догель, С. Корсаков, І. Павлов, 
М. Річардсон, І. Сючюнов, І. Тарханов, А. Хілл, Г. Шипулина та ін.), 
психологічному (М. Безруких, Е. Бурно, Л. Виготський, Д. Віннікотт, 
О. Вознесенська, А. Захаров, В. Калѐгін, О. Копитін, Е. Крамер, С. Кратохвіл, 
Л. Назарова, М. Наумбург, К. Роджерс, К. Рудестам, А. Семенович, К. Юнг та 
ін.), педагогічному (Л. Амютова, Н. Ветлугіна, О. Ворожцова, А. Грішина, 
О. Деркач, В. Езікеюва, І. Євтушенко, Т. Комарова, Л. Любюдюва, С. Міловська, 
Г. Рід, Н. Сакуліна, О. Федій, І. Щуркова та ін.), корекційному (Б. Айзенберг, 
Г. Беденко, Т. Вохмѐніна, Л. Гаврильченко, О. Гаврілушкіна, О. Декролі, Г. Доб-
ровольська, І. Євтушенко, Т. Зінкевич-Євстигнююва, О. Караванова, Л. Коміса-
рова, Л. Кузнюцова, І. Лювченко, О. Медведюва, Т. Миронова, О. Московкіна, 
Ю. Некрасова, Т. Овчинникова, В. Оклендер, Н. Паутова, В. Петрушин, М. По-
валѐюва, Є. Рау, З. Рибакова, С. Шушарджан та ін. [4, 23–25; 6, 4–6; 9, 3–4]. 

Мета дослідженнѐ – здійснити теоретичний аналіз можливостей 
застосуваннѐ арт-терапії в оздоровчо-фізкультурній роботі з дітьми 
дошкільного віку, ѐкі базуятьсѐ на дослідженнѐх арт-терапії в медичному, 
психологічному, педагогічному, корекційному аспектах длѐ усвідомленнѐ 
принципів, змісту й методів організації арт-терапевтичного процесу. 

Відповідно до мети були поставлені такі завданнѐ: 
1. Виѐвити та проаналізувати теоретико-методологічні чинники 

розвитку теорії та практики арт-терапії в контексті її застосуваннѐ з 
оздоровчоя, профілактичноя, корекційноя, реабілітаційноя метоя. 

2. Дослідити й систематизувати сучасні наукові й методичні знаннѐ 
щодо можливостей застосуваннѐ арт-терапії саме в оздоровчо-
фізкультурній роботі з дітьми дошкільного віку. 

3. Здійснити науково-обгрунтований аналіз щодо ефективності впливу 
арт-терапевтичних засобів у процесі оздоровленнѐ дітей дошкільного віку, 
що базуютьсѐ на дослідженнѐх теорії та практики арт-терапії. 

Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань використовувалисѐ такі 
загальнонаукові методи дослідженнѐ: аналіз, синтез, зіставленнѐ, 
узагальненнѐ, ѐкі застосовано з метоя визначеннѐ ролі змісту й засобів 
арт-терапії у формуванні здоров’ѐзміцнявальних технологій длѐ дітей 
дошкільного віку й розвиткові їхньої особистості.  

Як на наш поглѐд, з’ѐсуваннѐ теоретичних підходів щодо організації 
арт-терапевтичного процесу з дітьми дошкільного віку дозволить ефективно 
інтегрувати арт-терапія в оздоровчо-фізкультурну роботу в умовах 
дошкільного навчального закладу, що, у своя чергу, дозволить їм у 
подальшому бути готовими до шкільного навчаннѐ, відчувати себе здоро-
вими, активними, працездатними всебічно розвиненими особистостѐми. 
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Виклад основного матеріалу. В умовах модернізації освітньої 
системи в Україні посилена увага приділѐютьсѐ розроблення інноваційних 
інтегративних педагогічних технологій навчаннѐ дітей. Зазначена тенденціѐ 
визначила вектор національної освітньої політики, що зафіксовано в 
програмах «Освіта», («Україна ХХІ ст.»), «Діти України», законах України «Про 
освіту», «Про загальну середня освіту», «Концепції вихованнѐ особистості в 
умовах розвитку української державності», «Концепції громадѐнського 
вихованнѐ», «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст.», 
«Національній програмі вихованнѐ дітей та учнівської молоді». 

Національна доктрина розвитку освіти передбачаю такі пріоритетні 
напрѐми державної політики: особистісна оріюнтаціѐ освіти; формуваннѐ 
національних і загальнолядських цінностей; постійне підвищеннѐ ѐкості 
освіти, оновленнѐ її змісту й форм організації навчально-виховного 
процесу; пропаганда здорового способу життѐ; розвиток дошкільної, 
позашкільної, загальної середньої освіти; органічне поюднаннѐ освіти й 
науки, розвиток педагогічної та психологічної науки, дистанційної освіти; 
запровадженнѐ освітніх інновацій та інноваційних технологій; інтеграціѐ 
вітчизнѐної освіти до ювропейського та світового освітніх просторів *8, 23–
25; 3, 18–19]. Водночас, у практиці роботи дошкільної ланки, бракую 
здоров’ѐзміцнявальних технологій, ѐкі були б розроблені на інтегративній 
основі та враховували б сучасні компетентністні підходи до всебічного 
гармонійного розвитку дітей дошкільного віку ѐк фундаментальної основи 
длѐ їх подальшої навчальної діѐльності. 

Виходѐчи з концепцій модернізації змісту освіти в Україні на тлі 
інклязивно-інтегративних тенденцій, науковці та практики в галузі 
здоров’ѐ в пошуках ефективних здоров’ѐзміцнявальних технологій маять 
усе більше оріюнтуватисѐ на використаннѐ новітніх, зокрема, й арт-
терапевтичних технологій з метоя оздоровленнѐ дітей дошкільного віку. 

Відтак, проаналізувавши поглѐди науковців на використаннѐ засобів 
мистецтва з профілактичноя, оздоровчоя, реабілітаційноя метоя та 
усвідомивши неабиѐке значеннѐ арт-терапії длѐ дітей дошкільного віку, ми 
дійшли висновку, що арт-терапіѐ не повинна залишатисѐ тільки 
прерогативоя роботи психотерапевтів, а й інтегративно впроваджуватисѐ в 
діѐльність фахівців галузі здоров’ѐ, вихователів, практичних психологів, 
логопедів, музичних працівників. 

Арт-терапіѐ в науково-методичній літературі розглѐдаютьсѐ ѐк засіб, 
що дозволѐю піклуватисѐ про емоційне самопочуттѐ та психологічне 
здоров’ѐ особистості, групи, колективу засобами художньої діѐльності 
(Г. Бурковський, А. Захаров, Т. Зінкевич-Євстигнююва, О. Карабанова, 
А. Копитін, О. Лебедюва, Л. Лебедюва, Г. Назлоѐн, Л. Нисневич, В. Сорока-
Россинський, Р. Хайкін та ін.) *4, 112–113]. 
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Слід зазначити, що терапіѐ мистецтвом у наш час широко 
використовуютьсѐ в спеціальних медико-психолого-соціальних центрах, 
спеціальних (корекційних) дошкільних і шкільних закладах тощо. Таке 
широке застосуваннѐ арт-терапії поѐсняютьсѐ притаманним їй колом 
функцій: діагностична, корекційна, розвивальна, навчальна, реабілітаційна, 
виховна, психотерапевтична, соціальна тощо *6, 156–158; 11, 32–33]. 

Методологічно вартісними функціѐми арт-терапії з точки зору її 
застосуваннѐ з дітьми дошкільного віку ю: аксіологічна, виховна, освітнѐ, 
розвивальна, соціально-оздоровча. Так, виховна функціѐ передбачаю 
формуваннѐ соціальних навичок, моральних та етичних цінностей, розвиток 
умінь діалогічної полікультурної взаюмодії. Освітнѐ роль полѐгаю в набутті, 
поповнені та усвідомленні знань з етики, естетики, культурології, мистецтва.  

Соціально-оздоровча мета здійсняютьсѐ за допомогоя дотриманнѐ 
оптимального режиму психічних і фізичних навантажень, комфортного 
психологічного середовища, створеннѐ персоніфікованого виховного полѐ, 
набуттѐ навичок творчої релаксації, попередженнѐ й подоланнѐ конфліктних 
ситуацій, збереженнѐ екології виховного середовища, дотриманнѐ 
особистісної та громадѐнської гігіюни, розвитку адаптивних можливостей. 

Рекреативна (дозвіллюва) функціѐ розкриваютьсѐ в тому, що саме у 
творчості передбачаютьсѐ активна діѐльність, ѐка дозволѐю не лише поновити, 
але й розвинути життюві сили дитини – інтелектуальні, емоційні, духовні. 
Зануреннѐ у світ мистецтва надаю їй можливість збагатити свій внутрішній світ, 
відновити психологічну рівновагу, духовно очиститисѐ – в цьому й полѐгаю 
терапевтична функціѐ мистецтва *10, 22–24]. 

Арт-терапіѐ ѐк інноваційна технологіѐ в освіті характеризуютьсѐ: 
комплексом теоретичних, практичних ідей, взаюмозв’ѐзком із соціальними, 
психологічними й педагогічними ѐвищами, відносноя самостійністя від 
складових педагогічного процесу навчаннѐ, здатністя до інтеграції та 
трансформації середовища *10, 6–7]. 

На думку Б. Кедрова, процес інтеграції передбачаю юдине уѐвленнѐ 
про ціле, юдине знаннѐ, загальне усвідомленнѐ ціюї цілісності, ѐке можна 
зрозуміти через комплекс методів, об’юднаних у систему, певну 
послідовність і зв’ѐзок один з одним.  

Відтак, ѐкщо розглѐдати інтеграція – ѐк відновленнѐ, заповненнѐ 
цілого, об’юднаннѐ в ціле ѐких-небудь частин, елементів, то відповідно ѐвище 
інтеграції (з латинської «integration» – відновленнѐ – від integer – цілий) 
розглѐдаютьсѐ в сучасній науці ѐк аспект процесу розвитку, пов’ѐзаний з 
об’юднаннѐм у ціле раніше різнорідних частин і елементів *5, 3–4]. 

Одже, інтегрований підхід при плануванні оздоровчо-фізкультурних 
занѐть із застосуваннѐм різних засобів арт-терапії полѐгаю, передусім, у 
взаюмозв’ѐзку мистецтва з іншими науками в юдиному полі творчих проѐвів 
там, де вони живлѐтьсѐ досѐгненнѐми один одного, нерідко поюднуячись в 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

209 

одній особі. Інтегрований підхід базуютьсѐ, з одного боку, на можливостѐх 
поюднаннѐ різноманітних засобів арт-терапії між собоя, а з іншого боку, на 
необхідності їх застосуваннѐ різними спеціалістами ДНЗ: вихователѐми, 
фахівцѐми з фізичного вихованнѐ, психологами, логопедами тощо. 

У своя чергу, середовищний підхід представлѐю теорія й технологія 
опосередкованого управліннѐ (через середовище) процесами формуваннѐ й 
розвитку особистості дитини. В інструментальному плані – це система дій 
суб’юкта управліннѐ з середовищем, спрѐмованих на його перетвореннѐ, 
засіб діагностики, проектуваннѐ та продукуваннѐ виховного результату. 

Середовище осередняю особистість (і тим більше, чим триваліше 
знаходженнѐ в ньому). Багате середовище збагачую, бідне – збідняю, вільне – 
звільняю, здорове – оздоровляю, обмежене – обмежую *10, 7–8]. 

Під час організації арт-терапевтичного процесу в системі оздоровчо-
фізкультурної роботи необхідно враховувати принцип діѐльнісної корекції, 
ѐкий означаю, що генеральним способом арт-терапевтичних заходів ю 
організаціѐ активної діѐльності дитини, у ході ѐкої створяятьсѐ умови длѐ 
її оріюнтирів у конфліктних ситуаціѐх, організовуютьсѐ необхідна основа длѐ 
позитивних змін у стані здоров’ѐ *9, 77–78]. 

Психолого-педагогічні дослідженнѐ науковців Л. Виготського, 
А. Леонтьюва, С. Рубінштейна, А. Запорожцѐ свідчать, що особистість 
дитини слід розглѐдати ѐк суб’юкт діѐльності, в тому числі й творчої 
діѐльності. За таких умов варіативної діѐльності, засвоюннѐ знань 
відбуваютьсѐ через механізми розвитку пізнавальних сил, ініціативи, 
самостійності та творчого потенціалу дитини *6, 136–137].  

Науковці Н. Ветлугіна, Д. Ельконін, Г. Костяк, С. Кулачківська, 
Б. Нюменський, Г. Побережна, С. Тищенко та ін. у своїх працѐх надавали 
великого значеннѐ формування особистості дитини саме за допомогоя 
різноманітних засобів мистецтва *12, 4–5]. 

Оскільки на сьогоднішній день культурологічна функціѐ освіти набуваю 
статусу здоров′ѐзбережувальних і соціальнооріюнтованих заходів, то за таких 
умов на передній план виходить соціально-терапевтичний аспект змісту 
художньої творчості. Такі науковці ѐк Л. Лебедюва, М. Кисельова, О. Федій 
пропонуять запровадженнѐ арт-терапевтичних технік у навчально-виховний 
процес, адже думка про доцільність взаюмодії педагогіки та психотерапії була 
теоретично обґрунтована німецьким психіатром А. Кронфельдом і 
підтверджена практикоя виховної діѐльності, бо досить часто кожен педагог 
виконую психотерапевтичну функція. 

Більшість спеціалістів погоджуятьсѐ з думкоя, що арт-терапевтична 
діѐльність не тільки пов’ѐзана з найважливішими функціѐми – зоровим 
сприйманнѐм, моторноя координаціюя, мовленнѐм, мисленнѐм тощо; не 
просто сприѐю кожній із цих функцій, але й пов’ѐзую їх між собоя, 
допомагаячи дитині впорѐдкувати «бурхливо засвоявані» знаннѐ, 
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оформити й зафіксувати модель усе більш складного уѐвленнѐ про 
навколишній світ *11, 12–13; 12, 44–45]. 

У низці досліджень Т. Доронової, Т. Казакової, Т. Комарової, 
Г. Лабунської, Є Флеріної, Б. Юсова, С. Якобсона представлені різні аспекти 
творчо розвиваячого та оздоровчого потенціалу маляваннѐ, ліпленнѐ, 
аплікації й інших видів художньої діѐльності на різних етапах дошкільного 
дитинства. У дошкільному віці урізноманітняютьсѐ діѐльність дитини, 
удосконаляятьсѐ рухи руки, пов’ѐзані з використаннѐми інструментів і 
знарѐдь праці (ножиці, пензлик, олівець тощо). 

Як зазначаю А. Запорожець, така постановка проблеми дитѐчого 
розвитку ю надзвичайно актуальноя в контексті вивченнѐ тих педагогічних 
умов, ѐкі сприѐять перетворення діѐльності дитини, що спочатку 
складаютьсѐ під впливом дорослого, на справді дитѐчу самодіѐльність, що ю 
ѐскравим прикладом творчості дітей *5, 9–10; 6, 21–22; 11, 16–17]. 

Отже, результати сучасних досліджень свідчать про те, що 
формуваннѐ дитѐчої творчості відіграю найважливішу роль у становленні її 
повноцінної особистості. Оскільки психологічним новоутвореннѐм 
дошкільного віку ю здібність дитини до творчого вирішеннѐ проблем, що 
виникаять у тій чи іншій ситуації; то інтеграціѐ арт-терапевтичних засобів у 
систему оздоровчо-фізкультурної роботи на етапі дошкільного дитинства 
маю природній характер. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Вивченнѐ та 
врахуваннѐ результатів теоретичного дослідженнѐ з окресленого питаннѐ 
щодо підходів до організації арт-терапевтичного процесу з дітьми 
дошкільного віку сприѐять глибокому розуміння сутності та спрѐмованості 
арт-терапії в умовах модернізації дошкільної ланки, що даю можливість 
критично переосмислити класичні підходи до оздоровчо-фізкультурної 
роботи, що не відповідаять вимогам сьогоденнѐ та не задовольнѐять 
природних потреб дітей до зміцненнѐ здоров’ѐ, загартовуваннѐ, покращеннѐ 
фізичної працездатності та необхідності їх всебічного гармонійного розвитку.  

Водночас, результати дослідженнѐ даять змогу стверджувати, що за 
умови вмілого поюднаннѐ різноманітних методів, прийомів, засобів арт-
терапії, забезпеченнѐ атмосфери творчості та співпраці, саме, ѐк на наш 
поглѐд, інтегровано-середовищний підхід буде визначальним длѐ 
зростаннѐ здорової, активної особистості дитини, здатної бути ѐк 
споживачем культури, так і її творцем. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо в дослідженні 
особливостей арт-терапевтичного процесу з дітьми різних вікових 
категорій в умовах інтегрованої освіти, поглибленому вивченні зв’ѐзків арт-
терапії з медико-біологічними та психолого-педагогічними науками з 
метоя обґрунтуваннѐ здоров’ѐзміцнявальних та арт-терапевтичних 
технологій різних нозологічних категорій. 
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РЕЗЯМЕ 
Литвиненко В., Кукса Н. Теоретические подходы к организации арт-

терапевтического процесса в системе оздоровительно-физкультурной работы с детьми 
дошкольного возраста. 

В статье раскрыты теоретические подходы к организации арт-
терапевтического процесса в системе оздоровительно-физкультурной работы с 
детьми дошкольного возраста. Попытка рассмотрениѐ данной проблемы ѐвлѐетсѐ 
очень актуальной, поскольку проведён теоретический анализ возможностей 
использованиѐ инновационных технологий, а именно арт-терапевтических средств 
в процессе оздоровительно-физкультурной работы с детьми дошкольного 
возраста; исследовано влиѐние средств арт-терапии на процесс оздоровлениѐ 
детей данной возрастной категории. В то же времѐ, всесторонний анализ 
особенностей арт-терапевтического процесса, который характеризуетсѐ 
многолетними традициѐми и становитсѐ всё более популѐрным в последнее времѐ, 
позволѐет достичь более глубокого и точного пониманиѐ понѐтиѐ «арт-терапиѐ», 
существенно обогащает знаниѐ про арт-терапевтические средства, открывает 
новые направлениѐ данного исследованиѐ. 

Ключевые слова: арт-терапиѐ, арт-терапевтичесский процес, средства арт-
терапии, здоровье ребенка, оздоровительно-физкультурнаѐ работа, 
здоровьесберегаящие технологии, дети дошкольного возраста. 
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SUMMARY 
Lytvynenko В., Kyksa N. The theoretical approaches to the organization of art therapy 

process in the system of recreational and sports work with children of preschool age. 
The article contains theoretical approaches to the organization of art therapy process in 

the system of recreational and sports work with children of preschool age. The attempt to deal 
with the problem of theoretical analysis of opportunity for the adoption of art therapy 
technologies with preschool children for their health and physical activity is very timely. It is a 
major survey and overview of a field which has a distinguished ancestry and has achieved 
increasing popularity in recent years with the purpose of deeper and more exact understanding of 
the conception of art therapy, to increase greatly stock of knowledge about, to open up new 
areas of this research. The present research draws attention to the often neglected topic of use 
art therapy with the purpose of health strengthening technologies for preschool children.  

The aim of the study is to report on the context of using art therapy for preschool 
children with health strengthening technologies, to provide an up-to-date explanation of the 
meaning of «art therapy», «means of art therapy».  

The research is dedicated to the urgent psychological and pedagogical problem of 
cognitive and artistic development of preschool children by means of art therapy. The 
components of the formation of health of preschool children were determined and were 
taken into consideration while creating a didactical and methodological system for improving 
health of the children by means of art therapy.  

Results. The meaning of «art therapy», «means of art therapy», «an art therapy process», 
«health strengthening technologies», «art therapy technologies» have been refined and 
concretized. Understanding of the integration health strengthening and art therapy technologies 
has been improved. The content of the methodology represents a complex integration of art 
therapy technologies for the purpose of formation the components of health which effect activity 
on preschool children. The methods used in the study are innovative. It has been established that 
the use of means of art therapy of preschool children for personal formation opens new 
opportunities for successful social integration and education at sсhool.  

Prospects of further scientific studies sees in using the peculiarities of art therapy 
process for children in the conditions of integration education; finding a solution of improving  
the children’s health, extending the work to embrace connection of art therapy with the 
medicine and education science for the purpose of substantiation of health strengthening 
technologies and art therapy technologies for children with different disabilities. 

Key words: art-therapy, a process of art-therapy, means of art-therapy, health of 
children, health and physical training activity, health strengthening technologies, preschool 
children. 
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ВЛИаНИЕ ОДИНАКОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОаНИЕ ТХЭКВОНДИСТОВ И 

БОКСЕРОВ 
 

У статті представлено результати порівнѐннѐ показників варіабельності 
серцевого ритму, центральної гемодинаміки й фізичної працездатності 
висококваліфікованих тхеквондистів і боксерів, тренувальна діѐльність ѐких 
практично не відрізнѐютьсѐ. Показано, що багаторічний тренувальний процес 
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однакової спрѐмованості надаю однаковий вплив на інтегральні показники серцево-
судинної, автономної нервової системи й фізичної працездатності тхеквондистів і 
боксерів високого класу. 

Ключові слова: тхеквондо, бокс, варіабельність серцевого ритму, центральна 
гемодинаміка, фізична працездатність, корелѐціѐ. 

 

Постановка проблемы. В настоѐщее времѐ многие медико-
биологические исследованиѐ носѐт общий характер и не всегда раскрываят 
особенности конкретного вида спорта. Именно поэтому они часто не 
представлѐят интереса длѐ тренеров, спортивных врачей, ученых. Настало 
времѐ осуществлѐть исследованиѐ спортсменов конкретного вида спорта, 
пола, спортивной квалификации, периода тренировочного процесса, а в 
спортивных играх – амплуа (нападаящий, вратарь), в единоборствах – 
весовой категории и т.д. Как один из вариантов, возможны сравнениѐ у 
спортсменов, развиваящих одинаковые физические качества, например, 
выносливость у бегунов-марафонцев и представителей шоссейных 
велогонок, или быстроту, у легкоатлетов-спринтеров и пловцов-спринтеров и 
т.д. [8, 82]. Именно поэтому нами в данной работе представлены результаты 
сравнениѐ интегральных показателей функционального состоѐниѐ у 
представителей видов спорта, тренировочные и соревновательные процессы 
которых сопровождаятсѐ ударами в голову. Причем, если в боксе это рукой в 
перчатке, то в тхэквондо – ногой, что оцениваетсѐ судьѐми максимальным 
количеством баллов – три. Кроме этого соревновательный бой, как и 
спарринги в тхэквондо и боксе, имеят очень близкуя формулу, в тхэквондо 
это 3 раунда по 2 мин, а в боксе 3 раунда по 3 мин с перерывами, которые 
продолжаятсѐ по одной минуте. 

Анализ актуальных исследований. Тхэквондо – ациклический вид 
спорта, в котором тренировочнаѐ работа осуществлѐетсѐ 
преимущественно в анаэробной и анаэробно-аэробной зоне *9, 53]. За 
один день соревнованиѐ тхэквондисту иногда приходитсѐ участвовать в 6–
7-ми поединках, поэтому становѐтсѐ понѐтными требованиѐ, 
предъѐвлѐемые к уровня его скоростно-силовой подготовки, специальной 
выносливости *14, 33+. В то же времѐ спортсменам, нарѐду с подготовкой 
организма к работе в анаэробных условиѐх, необходимы тренировки, 
которые обеспечиваят развитие аэробных возможностей организма *1, 
131+. В пользу этого утверждениѐ свидетельствуят данные В. И. Павловой 
с соавт. *9, 53+, котораѐ у тхэквондистов получила величины 
максимального потреблениѐ кислорода (МПК), такие же, как и у 
представителей видов спорта, предъѐвлѐящие значительные требованиѐ 
к аэробному энергоснабжения. E. Bouhlel et al. *16, 285+ считает, что 
аэробнаѐ выносливость, совместно с анаэробной производительностья 
должна быть вклячена длѐ оценки функционального состоѐниѐ 
тхэквондистов. Кроме этого, длѐ оценки функционального состоѐниѐ 
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тхэквондистов Юй Шань *14, 33+ рекомендует применѐть еще и 
вариационнуя пульсометриѐ с анализом индекса Р. М. Баевского.  

Современному бокса присуща ациклическаѐ работа переменной 
мощности (во времѐ боѐ мощность может соответствовать 
субмаксимальной) с развитием качеств ловкости, скорости и силы. Кроме 
того, такие черты как растущаѐ плотность боевых действий, агрессивнаѐ 
форма ведениѐ боѐ, сохранение высокого темпа на протѐжении всего боѐ и 
даже его повышение в последнем раунде. Указанные факторы предъѐвлѐят 
высокие требованиѐ к развития силовых, скоростно-силовых качеств, а также 
выносливости боксера *5, 361+. Длѐ боксеров характерны относительно 
высокие цифры МПК, в частности у спортсменов с массой тела 48-71 кг МПК 
соответствует 61,3 мл/мин/кг, а более 71 кг – 57,2 мл/мин/кг *7, 64+. 

В настоѐщее времѐ продолжает оставатьсѐ отстаящим раздел 
медико-биологического обеспечениѐ профессиональной деѐтельности 
боксеров, на что некоторые авторы предлагаят обратить пристальное 
внимание специалистам спортивной медицины. Направленность 
тренировочного процесса существенно влиѐет на все системы организма 
спортсмена, но наибольшие изменениѐ наблядаятсѐ в тех системах и 
органах, которые вносѐт значительный вклад в достижение конечного 
результата. Специфическое развитие необходимых физических качеств 
ѐвлѐетсѐ главным и определѐящим фактором в организации функции 
аппарата кровообращениѐ *6, 103+. Длѐ спортсменов, развиваящих 
скоростно-силовые качества и выносливость, характерно значительное 
превышение показателей общей мощности спектра, которые превышаят 
показатели нормы за счет мощности в диапазоне высоких частот, что 
свѐзано, вероѐтно, с большим объемом динамических нагрузок *4, 36+. 

Имеящиесѐ сообщениѐ о вариабельность сердечного ритма (ВСР) 
пока еще не даят полного представлениѐ о сути проблемы. И все же 
использование статистического анализа ВСР длѐ оценки функционального 
состоѐниѐ боксеров обусловлено высокой чувствительностья данного 
метода *12, 184+. Все это позволѐет оценивать текущее состоѐние 
подготовленности боксера и вносить необходимые коррективы в процесс 
тренировки, правильно дозировать нагрузку *3, 127+. 

У мастеров спорта по боксу была обнаружена увеличеннаѐ мощность 
церебральных эрготропных механизмов регулѐции и вегетативного тонуса, 
что свидетельствует о повышенном психоэмоциональном напрѐжении и 
централизации управлениѐ сердечным ритмом *13, 27+. По данным 
А. Ященко *15, 270+, у боксеров высокой квалификации обнаружены 
довольно высокие величины показателѐ ударного объема крови и 
соответственно сердечного индекса. 

Таким образом, обзор литературы, посвѐщенный изучения 
параметров физической работоспособности, ВСР и центральной 
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гемодинамики, показал, что исследованиѐ, которые проводились у 
тхэквондистов и боксеров немногочисленны. В большинстве работ не 
учитываетсѐ период, характер тренировочной работы, а относительно 
низкаѐ квалификациѐ спортсменов, немногочисленные случайные 
выборки, наличие различной аппаратуры, методики и классификации, 
затруднѐят интерпретация получаемых данных. 

Цель работы. Определить и сравнить интегральные показатели 
сердечно-сосудистой, вегетативной нервной системы и физической 
работоспособности между тхеквондистами и боксерами высокого класса. 

Материалы и методы. Обследовано 223 спортсмена высокого 
класса, из них 96 тхэквондистов (14 мастеров спорта международного 
класса (МСМК), 25 мастеров спорта (МС), 57 кандидатов в мастера спорта и 
спортсменов 1 разрѐда (КМС-1 разрѐд) и 127 боксеров (11 – МСМК, 26 – 
МС, 90 – КМС-1 разрѐд). 

Длѐ анализа вегетативной регулѐции сердечной деѐтельности 
использовали математические методы анализа ВСР. Выделѐли следуящие 
характеристики: мода (Мо, с), амплитуда моды (АМо, %), вариационный 
размах (Д, с). Рассчитывали рѐд производных показателей: индекс 
вегетативного равновесиѐ (АМо/Д, %/с), вегетативный показатель ритма 
(ВПР, 1/с2), показатель адекватности процессов регулѐции (ПАПР, %/с), 
индекс напрѐжениѐ (ИН, у.е. ). Анализ и оценка частотных компонентов 
сердечного ритма проводилась путем исследованиѐ спектральных 
показателей автокоррелѐционных функций: общаѐ мощность спектра ТР 
(мс2), мощность в диапазоне очень низких частот VLF (мс2), мощность в 
диапазоне низких LF (мс2) и высоких HF (мс2) частот, LF и HF в 
нормализованных единицах (LFn,%, HFn,%), соотношение LF/HF (у.е.). 

Центральнуя гемодинамику изучали методом автоматизированной 
тетраполѐрной реографии по W. Kubiček et al. *17, 724+ в модификации 
Ю. Т. Пушкарѐ с соавт. *11, 85+. Рассчитывали ударный и минутный объемы 
крови (УО, МОК), ударный и сердечный индексы (УИ, СИ), общее и 
удельное периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, УПС). 
Определение физической работоспособности осуществлѐли по 
общепринѐтой методике на велоэргометре с использованием 
субмаксимальной теста PWC170 *2, 78+ и расчетом относительной величины 
физической работоспособности, то есть PWC170/кг. Индекс функционального 
состоѐниѐ (ИФС) рассчитывали по формуле, предложенной и 
запатентованной нами *10, 3+. 

Результаты исследованиѐ. Средний возраст тхэквондистов уровнѐ 
МСМК (n = 14) составил 20,9±1,14 лет, стаж занѐтий тхэквондо – 11,7±0,71 
лет, длина тела –  80,5±1,84 см, масса тела – 77,9±2,46 кг. Группу сравнениѐ 
им составили 11 боксеров, аналогичного уровнѐ мастерства, средний 
возраст которых составил 23,7±1,85 лет (p>0,05), стаж занѐтий боксом – 
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10,6±1,85 лет (p>0,05), длина и масса тела составлѐла, соответственно 
173,7±2,04 см (p<0,05), и 64,9±3,22 кг (p<0,05). Таким образом, спортсмены 
не имели достоверных различий по возрасту и стажу занѐтий своим видом 
спорта, а длина и масса тела была больше у тхэквондистов.  

Результаты сравнениѐ временных показателей ВСР у тхэквондистов и 
боксеров демонстрируят следуящее. У тхэквондистов уровнѐ МСМК была 
статистически больше чем у боксеров величина Мо (с), котораѐ указывает на 
доминируящий уровень функционированиѐ синусового узла (1,061±0,04 по 
сравнения с 0,950±0,05 с, p<0,05) и вариационный размах (Д) – показатель 
активности парасимпатической нервной системы (0,718±0,10) по сравнения 
с 0,360±0,04 с, p<0,05). Кроме того, у первых была статистически меньше 
величина АМо (27,936±2,35 по сравнения с 39,824±5,84%, p<0,05), что 
отражает степень мобилизуящего влиѐниѐ симпатического отдела, АМо/Д 
(44,002±4,21 по сравнения со 156,646±49,77 %/с, p<0,05), ВПР (1,598±0,14 по 
сравнения с 3,598±0,57 1/с2, p<0,05), ПАПР (26,382±1,85 по сравнения с 
41,820±5,53 %/с, p<0,05), ИН (21,232±2,14 по сравнения с 81,594±23,41 у.е., 
p<0,05). Полученные данные свидетельствуят об уменьшении 
централизации в управлении ритмом сердца, снижении симпатической 
активности и повышении парасимпатических влиѐний у тхэквондистов. Это 
находит подтверждение и при сравнении величины частоты сердечного 
сокращениѐ (ЧСС), котораѐ у тхэквондистов составили 49,0±1,16 уд/мин по 
сравнения с 55,6±2,16 уд/мин у боксеров (p<0,05). Среди частотных 
показателей ВСР между сопоставимыми группами спортсменов достоверных 
различий не выѐвлено. 

Таким образом, временные показатели ВСР демонстрируят 
преобладание парасимпатической звена автономной нервной системы (АНС) 
у тхэквондистов уровнѐ МСМК по сравнения с боксерами аналогичного 
уровнѐ мастерства. Со стороны центральной гемодинамики нами не были 
выѐвлены достоверные различиѐ за исклячением показателѐ УИ, который 
был меньше у боксеров (46,0±0,78 по сравнения с 50,73±1,67 мл/м2 (p<0,05). 
Важно отметить, что у тхэквондистов показатель СИ составил 2,474±0,04 по 
сравнения с 2,538±0,11 л/мин/м2 у боксеров (p>0,05), что соответствует в 
обоих случаѐх гипокинетическому ТК, что подтверждаетсѐ соотношением ТК 
в исследуемых группах сравнениѐ. Так, у тхэквондистов уровнѐ МСМК это 
соотношение составило 85,7%:14,3%:0%, а у боксеров аналогичного уровнѐ 
мастерства – 81,8%:18,2%:0%, соответственно гипо-, эу- и гиперкинетический 
ТК, то есть в обоих группах преобладает гипокинетический ТК и отсутствуят 
спортсмены с гиперкинетическим ТК. 

Сравнение данных физической работоспособности и ИФС показало 
отсутствие достоверных различий у исследуемых спортсменов (18,76±0,90 
по сравнения с 20,13±0,29 кгм/мин/кг (p>0,05), а также 7,032±0, 67 по 
сравнения с 8,058±0,59 отн. ед. (р>0,05), соответственно. Несмотрѐ на это, 
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согласно нашей классификации, величина ИФС у тхэквондистов 
соответствовала оценке «ниже средней», а у боксеров «средней».  

Проведенный коррелѐционный анализ между интегральными 
показателѐми показал наличие отрицательной взаимосвѐзи у 
тхэквондистов между PWC170/кг и СИ (r = -0,78, p<0,05), а также между ИФС 
и СИ (r = -0,80, p<0,05). У боксеров зафиксирована положительнаѐ 
взаимосвѐзь между ИН и симпато-парасимпатическим индексом (LF/HF) 
(r = 0,35, p<0,05). Представленные взаимосвѐзи свидетельствуят, что у 
тхэквондистов уровнѐ МСМК увеличение физической работоспособности и 
функционального состоѐниѐ сопровождаетсѐ снижением СИ до величин 
соответствуящих гипокинетическому ТК. 

Аналогичные исследованиѐ были проведены между тхеквондистами 
и боксерами уровнѐ МС. Средний возраст тхэквондистов уровнѐ МС (n = 
25) составил 21,4±0,59 лет, стаж занѐтий – 9,5±0,56 лет, длина и масса тела, 
соответственно 180,0±1,39 см и 71,4±2,59 кг. Группу сравнениѐ им 
составили боксеры аналогичного уровнѐ мастерства (n=26), средний 
возраст которых составил 21,2±0,78 лет (р>0,05), стаж занѐтий боксом 
7,7±0,50 лет (р<0,05), длина и масса тела, соответственно 178,2±1,95 см 
(p<0,05) и 75,0±4,50 кг (р>0,05). Таким образом, сравниваемые спортсмены 
имели различиѐ только по стажу занѐтий своим видом спорта. 

Сравнение временных показателей ВСР продемонстрировало 
отсутствие статистически достоверных результатов в исследуемых группах. 
При этом индекс напрѐжениѐ регулѐторных систем у тхэквондистов 
составил в среднем 46,812±7,75, а у боксеров 56,644±8,79 у.е. (р<0,05). Со 
стороны частотных показателей ВСР выѐвлены значительные различиѐ, в 
частности у тхэквондистов были достоверно больше, чем у боксеров 
величины LF (422,4±43,46 по сравнения с 284,8±28,16 мс2, р<0,05), LFn 
(55,9±3,22 по сравнения с 43,3±3,95%, р<0,05), LF/HF (1,77±0,26 по 
сравнения с 1,09±0,18 у.е. , р<0,05), но меньше величина HF (303,2±32,70 
мс2 по сравнения с 408,8±55,21 мс2, р<0,05) и HFn (41,7±3,20 по сравнения 
с 54,9±4,01%, р<0,05). Таким образом, данные частотных показателей ВСР 
однозначно свидетельствуят об усилении парасимпатических влиѐний 
АНС у боксеров уровнѐ МС. 

Нами отмечено, что со стороны большинства показателей центральной 
гемодинамики отсутствуят статистически значимые различиѐ, за 
исклячением ОПСС и УПС, величины которых были достоверно меньше у 
тхэквондистов, соответственно 1293,0±44,28 по сравнения с 1433,2±42,02 
дн·с·см-5 (р<0,05) и 30,43±0,82 по сравнения с 33,61±1,27 у.е. (р<0,05). 

Величина ЧСС у тхэквондистов уровнѐ МС составила 56,4±1,97 уд/мин и 
практически не отличалась от ЧСС у боксеров – 53,4±1,15 уд/мин (р>0,05). 
Следует заметить, что величина СИ у тхэквондистов уровнѐ МС составила 
2,666±0,07, а у боксеров аналогичной квалификации – 2,538±0,11 л/мин/м2 
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при этом она статистически не отличалась (p>0,05) и отвечала гипокине-
тическому ТК. Проведенный анализ соотношениѐ ТК подтвердил полученные 
результаты, так у тхэквондистов это соотношение было следуящее: 
60%:40%:0%, а у боксеров – 70,8%:29,2%:0%, соответственно гипо-, эу- и 
гиперкинетический ТК, т.е. у спортсменов обеих групп превалировал 
гипокинетический ТК и отсутствовали спортсмены с гиперкинетическим ТК. 

Сравнение относительной величины физической работоспособности 
и ИФС показало, что эти величины между сопоставимыми группами 
спортсменов практически не различались и составили, соответственно 
16,97±0,54 по сравнения с 18,12±0,58 кгм/мин/кг (р>0,05) и 6,233±0,31 по 
сравнения с 6,742±0,37 отн.ед. (р>0,05), что согласно нашей 
классификации соответствовало «ниже средней»оценке. 

Коррелѐционный анализ, проведенный у тхэквондистов, показал 
положительнуя взаимосвѐзь между ИН и СИ (r = 0,62, p<0,05), а у боксеров 
между LF/HF и СИ (r=0,54, p<0,05), а также между LF/HF и ИН (r=0,58, p<0,05). 
То есть, у тхэквондистов уровнѐ МС снижение индекса напрѐжениѐ 
регулѐторных систем до величин, соответствуящих превалирования 
парасимпатических влиѐний АНС сопровождаетсѐ снижением сердечного 
индекса до величин, соответствуящих гипокинетическому ТК. У боксеров 
аналогичного уровнѐ мастерства, снижение симпато-парасимпатического 
индекса сопровождаетсѐ снижением СИ до величин гипокинетического ТК и 
индекса напрѐжениѐ регулѐторных систем до величин, соответствуящих 
превалирования парасимпатических влиѐний АНС. 

Кроме этого нами было проведено сравнение изучаемых 
показателей среди тхэквондистов (n=57) и боксеров (n=90) квалификации 
КМС-1 разрѐд. Средний возраст тхэквондистов составил 17,4±0,49 лет, стаж 
занѐтий 7,0±0,38 лет, длина и масса тела, соответственно 174,2±2,42 см и 
60,3±1,63 кг. Группу сравнениѐ им составили боксеры аналогичной 
квалификации, средний возраст – 17,4±0,27 лет (p>0,05), стаж занѐтий был 
достоверно меньше – 5,6±0,28 лет (p<0,05), длина и масса тела, 
соответственно 175,3±0,93 см (p>0,05), и 63,7±1,09 кг (p>0,05). То есть, 
спортсмены имели только достоверные различиѐ по стажу тренировочных 
занѐтий, который был больше у тхэквондистов. 

Сравнение величин ВСР показало отсутствие достоверных различий 
между группами спортсменов. Так, ИН у тхэквондистов квалификации 
КМС-1 разрѐд составил, 62,376±6,83, а у боксеров 60,567±8,15 у.е. (р>0,05). 
Соотношение LF/HF и ЧСС в сравниваемых группах имели практически 
одинаковые значениѐ, соответственно 1,42±0,13 и 1,29±0,12 у.е. (р>0,05), а 
также 63,2±1,33 и 61,0±1,06 уд/мин (p>0,05). 

Сравнение показателей центральной гемодинамики показало, что 
средние величины СИ достоверно не различались между группами 
спортсменов и составили, соответственно 2,853±0,06 и 2,801±0,04 
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л/мин/м2 (p>0,05), что соответствует эукинетическому ТК и находит 
подтверждение в соотношении ТК. У тхэквондистов это соотношение 
выглѐдело 42,9%:48,2%:8,9%, а у боксеров – 45,6%:52,2%:2,2% 
соответственно гипо-, эу- и гиперкинетический ТК, то есть в сравниваемых 
группах преобладает эукинетический ТК, а в группе боксеров в 4 раза 
меньше спортсменов с гиперкинетическим ТК. 

Относительнаѐ величина физической работоспособности в 
сравниваемых группах достоверно не отличалась и составила, 
соответственно 18,30±0,40 по сравнения с 17,95±0,32 кгм/мин/кг (p<0,05), 
как и ИФС, соответственно 7,034±0,18 по сравнения с 7,026±0,19 отн.ед. 
(р>0,05), что соответствует «ниже средней» оценке. 

Коррелѐционный анализ интегральных показателей продемонстри-
ровал наличие положительной взаимосвѐзи между ИН и СИ у тхэквондистов 
(r = 0,52, p<0,05), а у боксеров (r = 0,41, p<0,05), котораѐ свидетельствует о 
том, что снижение индекса напрѐжениѐ регулѐторных систем приводит к 
уменьшения СИ, соответствуящему гипокинетическому ТК. 

Выводы и перспективы дальнейших научных исследований.  
1. Сравнение величин вариабельности сердечного ритма, 

показателей центральной гемодинамики и физической работоспособности 
показало, что у тхэквондистов уровнѐ МСМК по сравнения с боксерами 
аналогичной квалификации преобладает парасимпатическое звено АНС, 
достоверно меньше ЧСС, при этом в обоих группах преобладает 
гипокинетический ТК и отсутствуят спортсмены с гиперкинетическим ТК; 
среди величин PWC170/кг и ИФС достоверные различиѐ отсутствовали. 

2. Сравнение исследуемых показателей у спортсменов уровнѐ МС 
показало преобладание у тхэквондистов симпатических влиѐний АНС, 
наличие в обоих группах превалирование спортсменов с 
гипокинетическим ТК и отсутствием с гиперкинетическим ТК, а также 
отсутствие достоверных различий среди величин физической 
работоспособности и ИФС по сравнения с боксерами. 

3. У тхэквондистов и боксеров квалификации КМС-1разрѐд 
преобладает парасимпатическое звено АНС, эукинетический ТК, наличие у 
тхэквондистов в 4 раза большего количества спортсменов с 
гиперкинетическим ТК и отсутствие достоверных различий среди величин 
PWC170/кг и ИФС. 

4. Коррелѐционный анализ, проведенный между исследуемыми 
показателѐми показал взаимосвѐзь, согласно которой у тхэквондистов 
уровнѐ МСМК увеличение  PWC170/кг и ИФС сопровождаетсѐ снижением СИ 
до величин, экономически выгодного гипокинетического ТК. У 
тхэквондистов уровнѐ МС, КМС-1 разрѐда и боксеров уровнѐ КМС-1 
разрѐда снижение парасимпатических влиѐний АНС сопровождаетсѐ 
снижением СИ до величин, соответстуящих гипокинетическому ТК.  
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Перспективы дальнейших исследований состоѐт в изучении влиѐниѐ 
одинаковых тренировочных нагрузок в годичном цикле тренировочного 
процесса на показатели вариабельности ритма сердца, центральной 
гемодинамики и физической работоспособности у представителей других 
видов спорта.  
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РЕЗЯМЕ 
Михаляк Е. Влиѐние одинаковой направленности тренировочного процесса на 

функциональное состоѐние тхэквондистов и боксеров. 
В статье представлены результаты сравнениѐ показателей вариабельности 

сердечного ритма, центральной гемодинамики и физической работоспособности 
высококвалифицированных тхэквондистов и боксеров, тренировочнаѐ 
деѐтельность которых практически не отличаетсѐ. Показано, что многолетний 
тренировочный процесс одинаковой направленности оказывает одинаковое 
воздействие на интегральные показатели сердечно-сосудистой, автономной 
нервной системы и физической работоспособности тхэквондистов и боксеров 
высокого класса. 

Ключевые слова: тхэквондо, бокс, вариабельность сердечного ритма, 
центральнаѐ гемодинамика, физическаѐ работоспособность, коррелѐциѐ. 

SUMMARY 
Mikhalyuk E. The impact of the same orientation of the training process on the 

functional state of the taekwondo wrestlers and the boxers. 
The aim of this study is to identify and to compare the integral indicators of 

cardiovascular, an autonomic nervous system and a physical performance between the 
taekwondo wrestlers and the boxers of high-class qualification. 

Materials and methods. The study involved 223 high-class sportsmen, training and 
competitive activity which is accompanied by beats to the head and practically does not 
differ. There are 96 taekwondo wrestlers among  them (14 Masters of sports of international 
class (MSIC), 25 Masters of Sport (MS), 57 candidates of master of sports and athletes of the 
1 level qualification (CMS-1 level) and 127 boxers (11 - MSIC, 26 – MS, 90 - CMS-1 level).  The 
temporal and frequency parameters of heart rate variability (HRV) were studied. The central 
hemodynamics was studied by an automated tetrapolar rheography by W. Kubiček which is 
modified by Yu.T. Pushkar. The physical performance was determined by the conventional 
method, using a cycle ergometer, submaximal test PWC170. The index of the functional state 
(IFS) was calculated, using the formula, proposed and patented by the author. 

Conclusions. 1. The comparison parameters of HRV, central hemodynamics and 
PWC170/ kg showed that the taekwondo wrestlers of MSIC qualification in comparison with 
the similar qualifications of the boxers had the domination of  parasympathetic autonomic 
nervous system (ANS), a significantly lower heart rate, while in both groups hypokinetic type 
of circulation (TC)  dominated and no athletes with hyperkinetic TC; among PWC170/ kg and 
IFS there were no significant differences. 
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2. The comparison of the studied parameters among the sportsmen of MS 
qualifications showed the predominance of sympathetic influences of ANS of the taekwondo 
wrestlers, presence in both groups of sportsmen with hypokinetic TC and lack sportsmen with 
hyperkinetic TK, as well as the absence of significant differences among the PWC170/ kg and 
IFS compared to the boxers. 

3. The taekwondo wrestlers and boxers of  the CMS-1 level qualifications had the 
predominanceof a parasympathetic link of ANS, eukinetic TC, among the taekwondo 
wrestlers there are by 4 times more sportsmen with hyperkinetic TC and lack of  significant 
differences among the PWC170/ kg and IFS. 

4. The correlation analysis between the studied indicators showed the relationship 
according to which the taekwondo wrestlers of MSIC qualification increase PWC170/ kg and 
IFS accompanied by decrease of CI to economical hypokinetic TC. In qualifications of MS, 
CMS-1 level the taekwondo wrestlers and the boxers of qualifications of CMS-1 level had the  
decrease of influences of parasympathetic ANS accompanied with decrease of CI CI to 
economical hypokinetic TC. 

Perspectives future research is to study the influence of the same training loadings in 
a year cycle of training process on HRV, central hemodynamics and physical performance 
among the repsentatives of other sports. 

Key words: taekwondo, boxing, heart rate variability, central hemodynamics, physical 
performance, correlation.  
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ’а ЛЯДИНИ ДО ЗАСТОСУВАННа 

ЗДОРОВ’аЗМІЦНЯВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
 

У статті розглѐдаятьсѐ концептуальні, методологічні, організаційні й 
навчально-виховні аспекти процесу професійної підготовки майбутніх фахівців зі 
здоров’ѐ лядини до застосуваннѐ здоров’ѐзміцнявальних технологій. Розроблено 
модель науково-методичної системи професійної підготовки майбутніх фахівців зі 
здоров’ѐ лядини до застосуваннѐ здоров’ѐзміцнявальних технологій. Доведено, що 
ефективність професійної підготовки майбутнього фахівцѐ зі здоров’ѐ лядини до 
застосуваннѐ здоров’ѐзміцнявальних технологій визначаютьсѐ цілісноя концепціюя 
професіоналізації та відповідним науково-методичним забезпеченнѐм навчально-
виховного процесу.  

Ключові слова: здоров’ѐ лядини, професійна підготовка, майбутні фахівці зі 
здоров’ѐ лядини, здоров’ѐзміцнявальні технології, науково-методична система 
професійної підготовки. 

 

Постановка проблеми. Світові перетвореннѐ зумовили переоріюнтація 
освітнього напрѐму й формуваннѐ нової парадигми результату освіти. 
Першочерговим завданнѐм сучасної науки й освіти ю створеннѐ сприѐтливих 
умов длѐ індивідуального розвитку лядини з метоя підготовки не просто 
фахівцѐ високої кваліфікації, спроможного свідомо й ефективно виконувати 
свої професійні обов’ѐзки, а високоосвіченої, культурної, активної 
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особистості, здатної до творчого критичного мисленнѐ, і такої, ѐка прагне 
змінити на краще власне життѐ й життѐ своюї країни.  

Аналіз актуальних досліджень. Згідно з новими вимогами до 
системи професійної освіти взагалі й до підготовки у вищих навчальних 
закладах майбутніх фахівців зі здоров’ѐ лядини слід розглѐдати ѐк у 
площині глобальних проблем сучасності, так і з поглѐду внутрішніх, 
насамперед, соціальних змін у країні та шлѐхів інтеграції у світовий соціум і 
ювропейську освітня спільноту. Характерноя особливістя сучасних 
тенденцій в освіті ю спрѐмованість на розвиток творчої ініціативи, 
самостійності, конкурентоспроможності, мобільності майбутніх фахівців, 
зокрема, зі здоров’ѐ лядини, від ефективності підготовки ѐких значноя 
міроя залежить ѐкість наданнѐ оздоровчих послуг *2, 26–30; 3, 6–11; 4; 9].  

Мета: проаналізувати методологічні, організаційні та навчально-
виховні особливості процесу професійної підготовки майбутніх фахівців зі 
здоров’ѐ лядини; розробити науково-методичну модель професійної 
підготовки майбутніх фахівців зі здоров’ѐ лядини до застосуваннѐ 
здоров’ѐзміцнявальних технологій.  

Длѐ досѐгненнѐ мети використано такі методи дослідженнѐ: аналіз 
основних понѐть дослідженнѐ, навчально-методичної, наукової літератури, 
нормативно-правових документів у галузі освіти та охорони здоров’ѐ, 
моделяваннѐ цілісного процесу підготовки майбутніх фахівців зі здоров’ѐ 
лядини до застосуваннѐ здоров’ѐзміцнявальних технологій, педагогічний 
експеримент.  

Виклад основного матеріалу. Процес підготовки майбутніх фахівців 
зі здоров’ѐ лядини слід розглѐдати ѐк цілісну систему, що відображаю 
об’юктивні тенденції розвитку вищої освіти, закономірності розвитку галузі 
професійної діѐльності, місцѐ й ролі спеціаліста в ній, перелік функцій, до 
виконаннѐ ѐких він готуютьсѐ під час навчаннѐ в системі професійної освіти, 
основні вимоги до змісту знань і вмінь, необхідних длѐ успішного 
виконаннѐ професійних обов’ѐзків і подальшого розвитку професійно 
важливих та особистісних ѐкостей. Аналіз низки міжнародних і державних 
законодавчих актів, наукових досліджень, пов’ѐзаних із різними аспектами 
професійної підготовки, актуальних проблем збереженнѐ здоров’ѐ 
населеннѐ, вимог до професійної діѐльності фахівцѐ зі здоров’ѐ лядини 
дозволив визначити загальні положеннѐ концепції підготовки фахівців 
оздоровчої галузі. Концептуальні положеннѐ складаять нормативні вимоги 
до підготовки фахівців, методологічні підходи, загальнодидактичні та 
специфічні принципи підготовки майбутніх фахівців зі здоров’ѐ лядини.  

Професійна підготовка майбутнього фахівцѐ зі здоров’ѐ лядини до 
застосуваннѐ здоров’ѐзміцнявальних технологій ѐк процес маю своя мету, 
завданнѐ, зміст, принципи, форми, методи й засоби навчаннѐ. 
Концептуальне баченнѐ цього процесу подано в авторській моделі (рис. 1).  
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Рис. 1. Модель науково-методичної системи професійної підготовки 
майбутніх фахівців зі здоров’ѐ лядини до застосуваннѐ 
здоров’ѐзміцнявальних технологій 

 

Основоя методологічного аспекту концепції професійної підготовки 
фахівців зі здоров’ѐ лядини до застосуваннѐ здоров’ѐзміцнявальних 
технологій ю фундаментальні наукові підходи, а саме: холістичний, 
синергетичний, гуманістичний, аксіологічний, культурологічний, 
компетентнісний і діѐльнісний, оскільки саме вони значноя міроя 
визначаять особливості, принципи, умови й норми ѐк процесу 
оздоровленнѐ організму лядини, що ю важливим з поглѐду практично-
прикладної діѐльності фахівців зі здоров’ѐ лядини, так і процесу 
професійної підготовки фахівцѐ з поглѐду соціальної та педагогічної сфери 
[1, 12–15; 5, 22–80; 6, 280–285; 8, 36–45].  

Професійна підготовка майбутніх фахівців зі здоров’ѐ лядини 
будуютьсѐ згідно принципів навчаннѐ. Окрім розглѐду загальнодидактичних 
принципів у контексті підготовки фахівців зі здоров’ѐ лядини, нами 
визначено й специфічні принципи ѐк найбільш адекватні щодо професійної 
підготовки фахівців зі здоров’ѐ лядини до застосуваннѐ 
здоров’ѐзміцнявальних технологій та окреслено шлѐхи їх реалізації. Зокрема, 
принцип професійної спрѐмованості навчально-пізнавальної діѐльності 
студентів реалізуютьсѐ через формуваннѐ своюрідного іміджу професіонала 
оздоровчої діѐльності, розвитку професійно значущих ѐкостей, фахових 
здібностей особистості майбутнього фахівцѐ. Чітка професійна спрѐмованість 
процесу підготовки сприѐю актуалізації важливих професійних мотивів 
фахівцѐ зі здоров’ѐ лядини. Принцип міждисциплінарності передбачаю 
інтегративний вплив сукупності міждисциплінарних зв’ѐзків, ѐкі зумовляять 
формуваннѐ системи професійних знань, умінь і навичок та ѐкостей фахівцѐ зі 
здоров’ѐ лядини та їх використаннѐ в майбутній професійній діѐльності. 
Принцип юдності навчально-наукової діѐльності кафедр і викладачів 
зумовлений передусім специфікоя вищої освіти, що полѐгаю в юдності 
наукових досліджень, навчальної та професійної діѐльності. Принцип 
стимуляваннѐ здоров’ѐзміцнявальної діѐльності студентів передбачаю 
створеннѐ організаційно-методичних, морально-психологічних умов, ѐкі 
підвищуять інтерес до практичного використаннѐ здоров’ѐзміцнявальних 
технологій ѐк щодо себе, так і в професійній діѐльності. Принцип 
інноваційності передбачаю інваріативність розв’ѐзаннѐ професійних завдань, 
багатокритеріальність контроля й оцінки досѐгнутих результатів і 
реалізовуютьсѐ через динамічність змісту, варіативність форм і методів 
підготовки, формуваннѐ у студентів здатності до творчого проектуваннѐ та 
застосуваннѐ здоров’ѐзміцнявальних технологій. Принцип емоційності 
покликаний вплинути на формуваннѐ емоцій, ѐкі активізуять навчально-
пізнавальну та практично-оздоровчу діѐльність, і запобігти поѐві таких, що 
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негативно позначаятьсѐ на ній. Процес опануваннѐ знань про здоров’ѐ 
супроводжуютьсѐ формуваннѐм понѐтійно-інформаційного апарату 
оздоровчої галузі, оперуваннѐ ѐким позитивно впливаю на психофізіологічні 
процеси, зміняю систему цінностей і, відповідно, спосіб життѐ, а отже, сприѐю 
зміцнення здоров’ѐ.  

Метоя навчально-виховного процесу ю формуваннѐ в майбутніх 
фахівців зі здоров’ѐ лядини інтегральної компетентності до застосуваннѐ 
здоров’ѐзміцнявальних технологій. У контексті дослідженнѐ з урахуваннѐм 
Галузевого стандарту вищої освіти України, освітньо-кваліфікаційної 
характеристики та освітньо-професійної програми напрѐму підготовки 
6.010203 «Здоров’ѐ лядини» *3, 12–35+ було визначено 12 компетенцій, що 
поділѐятьсѐ на три групи: соціальні, загальнонаукові й фахові. Кількість 
компетенцій визначено з тих позицій, що вони маять охоплявати весь спектр 
здатностей, оволодіннѐ ѐкими забезпечую готовність майбутнього фахівцѐ зі 
здоров’ѐ лядини до застосуваннѐ здоров’ѐзміцнявальних технологій, 
водночас не повинні перетинатись і дублявати один одного, ймовірність чого 
зростаю зі збільшеннѐм їх кількості.  

Основу навчально-виховного процесу становить змістовий блок ѐк 
чинник формуваннѐ не тільки інформаційних компетенцій, а й професійної 
самосвідомості, культури здоров’ѐ, емоційно-ціннісного й свідомого 
ставленнѐ до здоров’ѐ, мотивації до оздоровчої діѐльності, творчого 
оздоровчого мисленнѐ фахівцѐ зі здоров’ѐ лядини. Питаннѐ про змістові 
характеристики, ѐкі ю клячовим чинником освітнього процесу, постаю 
перед розробленнѐм кожної навчальної програми підготовки фахівцѐ ѐк 
основне питаннѐ дидактики. Метоя вдосконаленнѐ змісту було 
приведеннѐ його у відповідність до фахових вимог, перехід від 
вузькоспрѐмованого викладаннѐ розрізнених знань до їх поданнѐ ѐк 
предмета навчальної діѐльності, спрѐмованої на вивченнѐ дисциплін, 
об’юднаних метоя та завданнѐми оздоровчої практики *7, 96–106].  

Процесуальний блок розроблѐвсѐ в тісному взаюмозв’ѐзку з іншими 
аспектами навчально-виховного процесу та вклячаю педагогічні умови, 
методи, форми й засоби організації аудиторної та позааудиторної 
навчальної діѐльності викладача та студентів.  

Діагностичний блок становить собоя комплекс моніторингово-
контрольних процедур, що здійсняятьсѐ впродовж усього навчаннѐ під 
час підведеннѐ підсумків. Головним критеріюм ефективності професійної 
підготовки ю рівень сформованості в студентів здатностей вирішувати 
завданнѐ професійної діѐльності. Формуваннѐ здатностей забезпечуютьсѐ 
через оволодіннѐ системоя вмінь із розв’ѐзаннѐ задач професійної 
діѐльності фахівцѐ, що ю відображеннѐм наѐвності цих здатностей.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Трансформаціѐ суспільних поглѐдів щодо освіти й розвитку лядини, а також 
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зміна освітніх парадигм впливаю на зміст і організація вищої освіти. 
Підготовка майбутніх фахівців зі здоров’ѐ лядини ю складноя, цілеспрѐ-
мованоя, динамічноя системоя, основоя ѐкої ю комплекс теоретико-
методологічних підходів, принципів і взаюмопов’ѐзаних структурних блоків 
навчально-виховного процесу, покликаних забезпечити підготовку 
компетентного фахівцѐ, здатного здійснявати оздоровчу діѐльність.  

Перспективи подальших наукових пошуків ми вбачаюмо у вивченні 
теоретико-методологічних засад удосконаленнѐ підготовки фахівців зі 
здоров’ѐ лядини до застосуваннѐ здоров’ѐзміцнявальних технологій у 
системі післѐдипломної освіти та їхню професійне самовдосконаленнѐ 
впродовж життѐ з метоя забезпеченнѐ конкурентоспроможності фахівцѐ в 
сучасних умовах ринкової економіки.  
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РЕЗЯМЕ 
Михеенко А. Научно-методическаѐ система профессиональной подготовки 

будущих специалистов по здоровья человека к применения здоровьеукреплѐящих 
технологий.  

В статье рассматриваятсѐ концептуальные, методологические, 
организационные и учебно-воспитательные аспекты процесса профессиональной 
подготовки будущих специалистов по здоровья человека к применения 
здоровьеукреплѐящих технологий. Разработана модель научно-методической 
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системы профессиональной подготовки будущих специалистов по здоровья 
человека к применения здоровьеукреплѐящих технологий. Доказано, что 
эффективность профессиональной подготовки будущего специалиста по здоровья 
человека к применения здоровьеукреплѐящих технологий определѐетсѐ целостной 
концепцией профессионализации и соответствуящим научно-методическим 
обеспечением учебно-воспитательного процесса.  

Ключевые слова: здоровье человека, профессиональнаѐ подготовка, будущие 
специалисты по здоровья человека, здоровьеукреплѐящие технологии, научно-
методическаѐ система профессиональной подготовки.  

SUMMARY 
Mikheіenko О. Scientific-methodical system of professional training of future human 

health specialists for the usage of health strengthening technologies. 
The article deals with the conceptual, methodological, organizational, educational 

and training aspects of professional training of future human health specialists for the usage 
of health strengthening technologies.  

The purpose of research is to analyze the methodological, organizational, teaching and 
educational characteristics of the professional training process of future human health 
specialists; to develop scientific and methodological training model of future human health 
specialists for the usage of health strengthening technologies, to reveal the essential 
characteristics and relationships of its structural components. The scholarly methodical system of 
training future human health specialists to use health-strengthening technologies is grounded 
and the model of the above-mentioned system is developed. The model reflects the theoretical 
and methodical set (regulatory requirements to the professional training, scholarly 
methodological approaches, general didactic and specific principles of learning) and the 
structural sets of the educational process (the target, the content, the procedure and the 
diagnostic sets); the essence of the specific principles of learning (the principle of professional 
direction, the interdisciplinary principle, the principle of the unity of educational and scholarly 
activity of departments and staff; the principle of stimulating health-strengthening activity; the 
innovative principle; the emotional principle) is revealed; the pedagogical conditions that ensure 
the efficiency of educational process of training future human health specialists to use health-
strengthening technologies (the development of the cognitive component of the content of 
training future human health specialists to use health-strengthening technologies as a basis for 
forming professional competence, values and motifs of health, professional self-consciousness 
and self-affirmation; attracting the students to the health-improving activity as a means of 
forming creative health-improving thought, stimulating the practical use of health-improving 
technologies in learning and when accomplishing the professional tasks; creating proper 
professional and pedagogical educational surroundings (scholarly, educational and methodical, 
organizational, staff provision) that facilitates forming students’ professional direction, conscious, 
emotional, valuable and responsible attitude both to their own health and the health of people 
around) are revealed. It is proved that the effectiveness of the professional training of future 
human health specialists for the usage of health strengthening technologies is determined by a 
holistic concept of professionalization and relevant scientific and methodological support of the 
educational process. 

We can see some prospects for further research in the study of theoretical and 
methodological bases of perfection of future human health specialists for the usage of health 
strengthening technologies in the system of postgraduate education and professional self-
improvement in their lifetime in order to ensure the competitiveness of a specialist in modern 
market economy. 
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ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА 
НЕЙРОГУМОРАЛЬНУ РЕГУЛаЦІЯ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ СТУДЕНТОК 

СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ ІЗ ВЕГЕТО-СУДИННОЯ ДИСТОНІЮЯ ЗА 
ЗМІШАНИМ ТИПОМ 

 

У статті досліджено вплив комплексної програми фізичної реабілітації на 
нейрогуморальну регулѐція студенток основної групи Української академії банківської 
справи Національного банку України порівнѐно зі студентками групи порівнѐннѐ, ѐкі 
займалисѐ за загальноприйнѐтоя програмоя фізичного вихованнѐ. Визначено, що 
наприкінці дослідженнѐ динаміка змін ортостатичної проби мала статистично 
значущу відмінність у студенток основної групи, де відбулосѐ зменшеннѐ середнього 
показника на 15,05 уд.∙хв-1, а кліностатична проба зменшилась на 13,65 уд.∙хв-1 порівнѐно 
зі студентками групи порівнѐннѐ (р<0,05). 

Ключові слова: студентки, фізична реабілітаціѐ, спеціальна медична група, 
вегето-судинна дистоніѐ, ортостатична та кліностатична проби. 

 

Постановка проблеми. За останні роки в Україні спостерігаютьсѐ 
стійка тенденціѐ до зростаннѐ захворяваності на хвороби системи 
кровообігу – 2512,2 випадків на 100 000 осіб населеннѐ в 1991 році до 
4972,0 у 2013 р., тобто вдвічі, а їх поширеності – утричі, з 19 607,5 до 58 
429,0 випадків на 100 000 осіб. Захворяваність і поширеннѐ хвороб 
системи кровообігу займаю перше місце у структурі хвороб. Протѐгом 
2005–2013 рр. поширеність серед населеннѐ Сумської області цього виду 
нозологій зросла на 12,2 % [7, 69–70+. Найбільш поширеноя патологіюя, на 
думку вчених О. З. Блавта, Е. А. Отюва, М. М. Скуратович ю вегето-судинна 
дистоніѐ, ѐка серед молоді спостерігаютьсѐ у 22,00–25,00 % випадків 
захворяваності *2, 14–15; 9, 31; 10, 5+. Як стверджуять В. Г. Бурлай, 
О. М. Окороков, проблема вегето-судинної дистонії набула великої 
соціальної та економічної значущості *4, 2; 8, 10+. Це захворяваннѐ 
перешкоджаю вибору багатьох професій, а за наѐвності клінічно значущих 
порушень ритму серцѐ в янаків іноді призводить до непридатності їх длѐ 
військової служби в армії, а в молодих жінок цей важливий фактор 
ускладняю перебіг вагітності та пологів.  

Аналіз актуальних досліджень. Одним із сучасних інноваційних 
методів відновленнѐ здоров’ѐ студентської молоді ю використаннѐ 
реабілітаційних заходів, що маю бути спрѐмована на студенток протѐгом 
усього періоду навчаннѐ у вищому навчальному закладі. За даними 
І. Р. Боднарѐ, основноя формоя організації навчального процесу з 
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фізичного вихованнѐ длѐ студенток, ѐкі належать до спеціального 
медичного відділеннѐ, ю навчальні занѐттѐ, у процесі ѐких разом із 
загальноосвітніми завданнѐми розв’ѐзуятьсѐ завданнѐ фізичної 
реабілітації, оздоровленнѐ та зміцненнѐ організму, підвищеннѐ рівнѐ 
фізичної та розумової працездатності *1, 57].  

Різноманітні види фізичної діѐльності визначаять рівень процесів 
збудженнѐ й гальмуваннѐ в нервовій системі та можуть бути регулѐтором 
функціонального стану організму. Адекватне фізичне навантаженнѐ 
здійсняю та мобілізую симпатичні й парасимпатичні резерви організму, 
позитивно впливаю на серцево-судинну систему – нормалізую фазову 
структуру серцевого ритму *11, 15+. 

Як зазначаю С. С. Возний, В. В. Дорошенко, систематичні, методично 
правильно побудовані занѐттѐ з фізичної реабілітації сприѐять зміцнення 
здоров’ѐ, загартування організму, підвищення рівнѐ фізичної та 
функціональної підготовленості, покращення адаптаційних можливостей 
до фізичного навантаженнѐ та навколишнього середовища *6, 39–40; 11, 5]. 
Викладені положеннѐ вказуять на актуальність проблеми, її наукову та 
практичну значимість. 

Мета дослідженнѐ – визначеннѐ змін у нейрогуморальній регулѐції 
системи кровообігу студенток спеціальної медичної групи із 
захворяваннѐм на вегето-судинну дистонія за змішаним типом протѐгом 
дослідженнѐ. 

Відповідно до мети були поставлені такі завданнѐ: 
1. Дослідити й систематизувати сучасні науково-методичні знаннѐ та 

практичний досвід організації фізичної реабілітації длѐ студенток, ѐкі 
належать до спеціальної медичної групи. 

2. Оцінити реактивність парасимпатичної та симпатичної вегетативної 
нервової системи на ортостатичну та кліностатичну проби студенток із 
вегето-судинноя дистоніюя за змішаним типом. 

3. Оцінити ефективність впливу запропонованих засобів фізичної 
реабілітації на нейрогуморальну регулѐція системи кровообігу студенток 
спеціальної медичної групи з вегето-судинноя дистоніюя за змішаним типом. 

Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань використовувалисѐ такі методи 
дослідженнѐ: теоретичний аналіз і узагальненнѐ науково-методичної та 
спеціальної літератури; клінічні методи дослідженнѐ (контент-аналіз історій 
хвороб і медичних карток); функціональні методи дослідженнѐ (частота 
серцевих скорочень, артеріальний тиск, ортостатична та кліностатична 
проба); методи математичної статистики.  

Дослідженнѐ проводилосѐ на базі Української академії банківської 
справи Національного банку України протѐгом вереснѐ 2011 – травнѐ 2014 
навчальних років. У дослідженнѐх взѐли участь 40 студенток, ѐкі за станом 
здоров’ѐ віднесені до спеціальної медичної групи з вегето-судинноя 
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дистоніюя за змішаним типом. Длѐ дослідженнѐ ефективності розробленої 
програми фізичної реабілітації було сформовано дві однорідні групи 
студенток (основна та група порівнѐннѐ). Основна група (ОГ) займаласѐ за 
розробленоя комплексноя програмоя фізичної реабілітації. Відмінна риса 
розробленої комплексної програми фізичної реабілітації длѐ студенток ОГ 
полѐгала в комбінованому підборі вправ фітбол-гімнастики, дихальної 
гімнастики О. М. Стрельникової, лікувального та точкового масажів, 
аквааеробіки ѐк длѐ одного занѐттѐ, так і длѐ всього циклу ФР. Зі 
студентками групи порівнѐннѐ (ГП) проводили занѐттѐ відповідно до 
загальноприйнѐтої програми фізичного вихованнѐ длѐ студентів із серцево-
судинними захворяваннѐми, до ѐкої входили загально-розвиваячі вправи, 
лікувальна фізична культура, дихальні вправи, вправи на корекція постави, 
спортивно-прикладні вправи, рухливі та спортивні ігри.  

На нашу думку, використаннѐ засобів фізичної реабілітації під час 
занѐть фізичним вихованнѐм малогруповим та індивідуальним методами 
дозволить студенткам зменшити кількість вегетативних кризів протѐгом року, 
адаптуватисѐ до змін навчального процесу та покращити свою самопочуттѐ. 

Виклад основного матеріалу. Ортостатична та кліностатична проби 
дозволѐять оцінити реактивність парасимпатичної та симпатичної 
вегетативної нервової системи. Орстостатична проба ю способом, ѐкий 
дозволѐю оцінити здатність серцево-судинної системи повертати венозну 
кров до серцѐ, що даю можливість вивчати компенсаторні гемодинамічні 
вегетативні зрушеннѐ й тим самим судити про функція системи кровообігу. 
А кліностатична проба викликаю системні зміни, що пов’ѐзані з 
переміщеннѐм вектора дії гравітації та перерозподілом рідин у тілі, 
дозволѐю оцінити збудливість і тонус парасимпатичної вегетативної 
нервової системи (ВНС) *3, 30; 4, 44–45]. Під час оцінки результатів орто- і 
кліностатичної проб враховували, що безпосереднѐ реакціѐ післѐ зміни 
положеннѐ тіла у просторі вказую головним чином, на чутливість 
(реактивність) симпатичного чи парасимпатичного відділів ВНС, тоді ѐк 
відстаяча реакціѐ, виміряваннѐ через 3 хв характеризую їх тонус. 
Дослідженнѐ орто- і кліностатичної проб проводили три рази протѐгом 
навчального року, а частоти серцевих скорочень на початку, всередині та 
наприкінці занѐттѐ. Дослідженнѐ типів реакцій збудливості відділів ВНС на 
початку дослідженнѐ при виконанні ортостатичної та кліностатичної проб 
виѐвили розбалансовану діѐльність відділів ВНС, зниженнѐ 
функціональних резервів регулѐторного механізму, що проѐвлѐлось у 
симпатико- та парасимпатикотонії різного ступенѐ.  

Ортостатична проба на початку дослідженнѐ показала підвищену 
реактивність симпатичного відділу ВНС – в 17,50 % студенток, підвищений 
тонус парасимпатичного відділу ВНС – у 20,00 % студенток. Тоді, ѐк 
підвищена реакціѐ на кліностатичну пробу була у 17,50 % студенток – 
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переважав тонус парасимпатичного відділу ВНС, а знижена реакціѐ 
симпатичного відділу ВНС – у 17,50 %, підвищена реакціѐ симпатичного 
відділу ВНС – у 7,50 % студенток.  

На основі ортостатичної та кліностатичної проб ми можемо зробити 
висновок про переважаннѐ збудливості парасимпатичного відділу ВНС. Це 
свідчить про ортостатичні порушеннѐ системної гемодинаміки в організмі, 
що виникаять при збої в діѐльності взаюмозалежних, рефлекторно 
зумовлених компенсаторних реакцій, ѐкі маять багатокомпонентну 
аферентація: вестибулѐрну, екстра рецептивну та вісцеральну. Порушеннѐ 
судинного компонента на ортостатичний вплив відбуваютьсѐ за рахунок 
порушеннѐ вазоконструкції резистивних судин, активності скелетних м’ѐзів, 
що перешкоджаю проѐву гідростатичного ефекту та сприѐю руху крові до 
серцѐ; порушеній діѐльності відділів ВНС. У результаті цього, відбуваютьсѐ 
зниженнѐ функціональних резервів регулѐторного механізму, 
енергетичних і метаболічних резервів. 

У результаті впровадженнѐ комплексної програми фізичної 
реабілітації показники ортостатичної проби наприкінці дослідженнѐ у 
студенток ОГ статистично зазнали змін – відбулосѐ зменшеннѐ із 87,45±1,81 
уд.·хв-1 до 72,40±1,66 уд.·хв-1, 95,00 % студенток мали нормальну реакція на 
зазначену пробу, а 5,00 % – підвищену реакція симпатичного відділу ВНС 
(р<0,001). А 15,00 % студенток ГП у цей самий період мали підвищену 
реакція симпатичного відділу ВНС, 10,00 % – підвищену реакція 
парасимпатичного відділу ВНС та 75,00 % – нормальну реакція, відбуласѐ 
статистично значуща відмінність у показнику ортостатичної проби, ѐкий 
змінивсѐ з 90,40±1,93 уд.·хв-1 до 78,90±2,20 уд.·хв-1 (р<0,001). 

Наприкінці педагогічного дослідженнѐ у студенток ОГ кліностатична 
проба мала статистично значущу відмінність – відбулосѐ зменшеннѐ з 
84,65±1,76 уд.·хв-1 до 71,00±1,57 уд.·хв-1 (р<0,05): 90,00 % студенток мали 
нормальну реакція на ця пробу, 10,00 % – підвищену реакція 
парасимпатичного відділу ВНС. Студентки ГП мали нормальну реакція на 
кліностатичну пробу – 40,00 %, 30,00 % – знижену реактивність 
симпатичного відділу ВНС та 30,00 % – підвищену реактивність 
парасимпатичного відділу ВНС, відбулосѐ зменшеннѐ з 89,3±1,70 уд.·хв-1 до 
78,20±2,23 уд.·хв-1 (р<0,01).  

Отже, у результаті проведеннѐ орто- і кліностатичної проби вдалосѐ 
вчасно виѐвити зміни в нейрогуморальній регулѐції системи кровообігу 
студенток спеціальної медичної групи з вегето-судинноя дистоніюя за 
змішаним типом, що дозволило виѐвити студенток із незадовільноя 
адаптаціюя до даних проб і переносимості фізичного навантаженнѐ. Завдѐки 
отриманим даним вдалосѐ скорегувати програму фізичної реабілітації длѐ 
кожної студентки індивідуально, що знайшло відображеннѐ в покращенні 
показників студенток ОГ по відношення до студенток ГП. 
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Висновки та перспективи подальших наукових озвідок. Результати 
дослідженнѐ вказуять, що динаміка ортостичної проби на початку 
дослідженнѐ та наприкінці мала статистично значущу відмінність у студенток 
основної групи, де відбулосѐ зменшеннѐ середнього показника на 
15,05 уд.·хв-1, а у студенток групи порівнѐннѐ – на 11,50 уд.·хв-1. Кліностатична 
проба зменшилась у студенток основної групи на 13,65 уд.·хв-1, а у студенток 
групи порівнѐннѐ – на 11,1 уд.·хв-1. Проаналізувавши динаміку змін 
показників кліно- та ортостатичної проб, дійшли висновку, що переважаннѐ 
симпатичного відділу вегетативної нервової системи ю особливістя судинної 
стінки, що можуть бути детерміновані генетично, а переважаннѐ 
парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи ю особливостѐми 
скорочувальної здатності міокарда, що теж може бути відображеннѐм і 
генетичноя зумовленістя та конституційними особливостѐми морфології. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо в 
удосконаленні комплексної програми фізичної реабілітації длѐ студенток 
спеціальної медичної групи із захворяваннѐм на вегето-судинну дистонія 
за змішаним типом. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Боднар І. Р. Теоріѐ, методика та організаціѐ фізичного вихованнѐ у 

спеціальній медичній групі : навч. посіб. / І. Р. Боднар. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 170 с. 
2. Блавт О. З. Інформативні показники рівнѐ фізичного здоров’ѐ та фізичної 

підготовленості студентів ВНЗ / О. З. Блавт // Педагогіка, психологіѐ та медико-біологічні 
проблеми фізичного вихованнѐ і спорту. – 2012. – № 11. – С. 14–18. 

3. Бровкин И. Л. Функциональные пробы в практике спортивной медицине и 
лечебной физкультуры : учебное пособие / И. Л. Бровкин. – М. : Советский спорт, 
2003. – 44 с. 

4. Бурлай В. Г. Вегетативні дисфункції у дітей (діагностика, лікуваннѐ) : автореф. 
дис. … канд. мед. наук. : спец. 14.01.10 «Педіатріѐ» / В. Г. Бурлай. – К., 2001. – 30 с. 

5. Вариабельность сердечного ритма при ортоклиностатической нагрузке у 
пациентов с нейрорефлекторными синкопальными состоѐниѐми / Гребеняк О. В., 
Катаева Н. Г., Новикова Н. С., Светлик М. В. // Бяллетень сибирской медицины. – Томск, 
2010. – № 4. – С. 44–48. 

6. Возный С. С. Особенности медико-педагогических наблядений за 
занимаящимисѐ в специальной медицинской группе / С. С. Возный, Ю. А. Ромаскевич 
// Вестник физиотерапии и курортологиии. – 2006. – № 1. – С. 39–41. 

7. Корнус О. Г. Поширеннѐ хвороб серед населеннѐ Сумської області та 
особливості їх картографуваннѐ / О. Г. Корнус, В. Д. Шищук // Проблеми безперервної 
географічної освіти і картографії : збірник наукових праць. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 
2014. – Вип. 20. – С. 69–72. 

8. Окороков А. Н. Нейроциркулѐторнаѐ дистониѐ / А. Н. Окороков, Н. П. Базеко. – 
М. : Мед. лит., 2004. – 192 с. 

9. Отева Э. А. Синдром вегетососудистой дистонии как интегральный показатель 
высокого риска развитиѐ сердечно-сосудистых заболеваний у лиц молодого возраста 
/ Э. А. Отева // Терапевтический архив. – 2000. – № 4. – С. 31–34. 

10. Скуратович М. Н. Методика занѐтий по физическому воспитания в вузе со 
студентками специальной медицинской группы с различными вариантами 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

234 

вегетативной дисфункции : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. «Теориѐ и 
методика физического воспитаниѐ, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры» / М. Н. Скуратович. – Омск, 2006. – 26 с. 

11. Фізичне вихованнѐ : методичні вказівки. Диханнѐ в оздоровчій фізичній 
культурі / *Дорошенко І. В., Долиніна М. М., Дорошенко І. В., Назарова І. І., Фабро З. В., 
Даниляк В. М., Воліваха П. О., Харченко В. Г.+. – К. : НУХТ, 2010. – 94 с. 

РЕЗЯМЕ 
Ольховик А. Влиѐние комплексной программы физической реабилитации на 

нейрогуморальнуя регулѐция системы кровообращение студенток специальной 
медицинской группы с вегетососудистой дистонией по смешанному типу. 

В данной статье исследовано влиѐние комплексной программы физической 
реабилитации нейрогуморальнуя регулѐция студенток основной группы Украинской 
академии банковского дела Национального банка Украины в сравнении со 
студентками группы сравнениѐ, которые занимались по общепринѐтой программе 
физического воспитаниѐ. Определено, что в конце исследованиѐ динамика изменений 
ортостатической пробы имела статистически значимуя разницу у студенток 
основной группы, где произошло уменьшение среднего показателѐ на 15,05 уд. мин-1, 
а клиностатическаѐ проба уменьшилась на 13,65 уд. мин-1 по сравнения со 
студентками группы сравнениѐ (р <0,05). 

Ключевые слова: студенты, физическаѐ реабилитациѐ, специальнаѐ 
медицинскаѐ группа, вегетососудистаѐ дистониѐ, ортостатическаѐ проба, 
клиностатическаѐ проба. 

SUMMARY 
Olkhovyk A. The impact of a comprehensive program of physical rehabilitation on 

neurohumoral regulation of the blood circulatory system of students of special medical group 
with vegetative-vascular dystonia on the mixed type. 

In the article the impact of a comprehensive physical rehabilitation program for 
students on neurohumoral regulation of the main group compared to the students of the 
comparison group, who were engaged according to the standard physical education 
program, is investigated.  

The aim of the study is to determine the changes in neurohormonal regulation of the 
blood circulatory system of students of special medical group with the disease of vegetative-
vascular dystonia on the mixed type during the study. The study was conducted at the Ukrainian 
Academy of Banking of the National Bank of Ukraine during September 2011–May 2014. The 
study involved 40 students, who for health reasons attributed to a special medical group with 
vegetative-vascular dystonia on the mixed type. To study the efficiency of the development 
program of physical rehabilitation was formed two homogeneous groups of the students (basic 
and comparison group). The main group was engaged according to the developed integrated 
program of physical rehabilitation. A distinctive feature of the developed comprehensive physical 
rehabilitation program for a main group of the students was a combined selection of fitball 
exercises, breathing exercises by O. M. Strelnikova, treatment and acupressure, aqua aerobics as 
a single class, and the whole cycle of physical rehabilitation. With the students of a comparison 
group the classes were conducted in accordance with a generally accepted program of physical 
education for the students with cardiovascular disease, which included general developmental 
exercises, therapeutic physical training, breathing exercises, exercises for posture correction, 
sports and applied exercises, outdoor and sports games.  

The results of the study indicate that the dynamics of an orthostatic test at baseline 
and at the end of research was a statistically significant difference of the students of  the 
main group, where the average indicator decreased by 15,05 beats min-1, and the students in 
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the comparison group – by 11,50 beats a  min-1. The clinical-static test of the students was 
decreased in the main group by 13,65 beats a min-1, and the students in the comparison 
group – by 11,1 beats a min-1. After analyzing the dynamics of changes in clinic and 
orthostatic the tests has concluded that the prevalence of the sympathetic division of the 
autonomic nervous system is a feature of the vascular wall that may be genetically 
determined, and the predominance of the parasympathetic division of the autonomic nervous 
system; the features are contractile ability of myocardial that can also be reflection and 
genetic conditionality and constitutional features of morphology. 

Prospects of further scientific studies is to improve the comprehensive physical 
rehabilitation program for the students of a special medical group with the disease of 
vegetative-vascular dystonia on the mixed type. 

Key words: students, physical rehabilitation, a special medical group, vegetative-
vascular dystonia, orthostatic test, clinostatic test. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНаТИЙ  С УЧАЩИМИСа I СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИа 

В ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНа 
 

Статтѐ містить результати досліджень, присвѐчених вирішення проблеми 
програмно-методичного забезпеченнѐ фізичного вихованнѐ учнів I ступені освіти в 
групах продовженого днѐ. У ній вперше розкрито теоретичне обґрунтуваннѐ та 
результати експериментальної апробації авторської програми, ѐка показала своя 
високу ефективність у тривалому педагогічному експерименті. Авторська програма 
фізкультурно-оздоровчих занѐть під час спортивної години длѐ учнів I ступенѐ 
освіти впроваджено в низку установ загальної середньої освіти Республіки Білорусь, 
Російської Федерації та України. 

Дослідженнѐ проводилисѐ в межах виконаннѐ кандидатської дисертації 
«Зміст і спрѐмованість фізкультурно-оздоровчих занѐть з учнѐми I ступені освіти в 
групах продовженого днѐ» і інноваційного проекту «Впровадженнѐ моделі 
формуваннѐ фізичного здоров'ѐ учнів закладів загальної середньої освіти засобами 
оздоровчої фізичної культури». 

Ключові слова: фізичний розвиток, рівень фізичної підготовленості, фізична 
працездатність, група продовженого днѐ, учні I ступені освіти, програма 
фізкультурно-оздоровчих занѐть, фізичний стан. 

 

Постановка проблемы. Возникшие в настоѐщее времѐ социально-
экономические и экологические проблемы, с которыми многие специалисты 
свѐзываят ухудшение физического развитиѐ, функционального состоѐниѐ, 
уровнѐ физической подготовленности и, как следствие, ухудшение состоѐниѐ 
здоровьѐ подрастаящего поколениѐ, предъѐвлѐят повышенные требованиѐ 
к физкультурно-оздоровительным занѐтиѐм во времѐ спортивного часа с 
детьми, как одной из основных организованных форм физического 
воспитаниѐ в группах продленного днѐ *7, 5; 12, 412+.  
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Анализ публикаций и выполненных исследований показал, что в 
практике физического воспитаниѐ учащихсѐ I ступени образованиѐ не 
разработана программа физкультурно-оздоровительных занѐтий во времѐ 
спортивного часа в группах продленного днѐ, в том числе и длѐ детей, 
проживаящих в экорадиационных условиѐх.  

Анализ актуальных исследований. Рѐд отечественных исследователей 
занимались проблемами физического воспитаниѐ учащихсѐ, проживаящих в 
экорадиационных условиѐх. При этом вопросы физического воспитаниѐ 
учащихсѐ в условиѐх групп продленного днѐ в научно-методической 
литературе рассмотрены фрагментарно *1, 10; 2, 15; 3, 36; 4, 12; 5, 24; 6, 15; 8, 
14; 9, 16; 13, 10–20].  

Известно, что физкультурно-оздоровительные занѐтиѐ (спортивный 
час) длѐ учащихсѐ I ступени образованиѐ вклячаятсѐ в учебный режим 
группы продленного днѐ и должны ежедневно, преимущественно на свежем 
воздухе, проводитьсѐ воспитателѐми учреждений общего среднего 
образованиѐ при консультативной помощи со стороны учителей физической 
культуры и здоровьѐ. Они ѐвлѐятсѐ организованной формой активного 
отдыха учащихсѐ I ступени образованиѐ после основных учебных занѐтий, 
направленной на профилактику и восстановление работоспособности детей. 

Спортивный час в группе продленного днѐ впервые был введен 
в конце 70-х годов в Луцковлѐнской средней школе Гродненского района. 
Опыт получил распространение в школах Республики Беларусь. 

По утверждения В. Т. Кудрѐвцева (1977) спортивный час в группах 
продленного днѐ способствует укрепления здоровьѐ, физическому 
развития обучаящихсѐ, повышения их работоспособности.  

И. Н. Попова (2006) отмечает, что занѐтиѐ должны быть разнообраз-
ными по характеру и интенсивности, доступными и проводитьсѐ, как 
правило, на открытом воздухе и иметь оздоровительнуя направленность. 

Авторы В. А. Уваров (1977) и В. Т. Кудрѐвцев (1977) считаят, что длѐ 
повышениѐ результативности занѐтий физическими упражнениѐми и 
играми во времѐ спортивного часа воспитателя следует заранее 
планировать содержание занѐтий, их организация, необходимый 
инвентарь с учетом знаний, умений и навыков обучаящихсѐ, полученных 
на уроках физической культуры. 

По мнения Ю. И. Портных (1994), структура спортивного часа состоит 
из подготовительной, основной и заклячительной части. При его 
проведении не следует в точности повторѐть программный материал по 
физической культуре, так как это заметно снижает интерес обучаящихсѐ к 
занѐтиѐм. Ю. И. Портных считает, что спортивный час должен вклячать: 

1. Организованный выход, построение. 
2. Подвижные и спортивные игры. 
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3. Занѐтиѐ по интересам и упражнениѐ восстановление на дыхание, 
укрепление осанки, гимнастические упражнениѐ, игры на внимание и 
другое. 

В. И. Лѐх (2009) отмечает, что в подготовительной части желательно 
чаще использовать упражнениѐ с различными предметами, которые 
способствуят укрепления осанки и развития координации движений. 

В основной и заклячительной части часа активного отдыха наибольший 
эффект дает применение игрового и соревновательного методов. Не 
менее важно учитывать и состоѐние здоровьѐ обучаящихсѐ. В. А. Уваров 
(1977) отмечает, что детѐм, менее физически крепким и отстаящим в 
физическом развитии, следует оказывать особое внимание, 
регламентируѐ объем и интенсивность упражнений. При выборе 
соответствуящих упражнений и нагрузок, воспитателя необходимо 
консультироватьсѐ с учителем физической культуры, так как 
оздоровительный эффект занѐтий физическими упражнениѐми и 
подвижными играми, помимо других условий, во многом зависит от 
правильного дозированиѐ нагрузки (В. Т. Кудрѐвцев, 1977). 

Анализ специальной научно-методической литературы 
свидетельствует, что в практике физического воспитаниѐ учащихсѐ I ступени 
образованиѐ фрагментарно разработаны программа и методики 
физкультурно-оздоровительных занѐтий длѐ ГПД, в частности, длѐ детей, 
проживаящих в неблагоприѐтных экорадиационных условиѐх, и, как 
правило, их организуят и проводѐт воспитатели, не имеящие специального 
физкультурного образованиѐ*11, 147–148]. 

При этом следует отметить, что при их разработке методически 
обоснованное, систематическое использование физических упражнений с 
учетом гетерохронности развитиѐ систем организма, а также сенситивных 
периодов должно соответствовать индивидуальным и возрастным 
возможностѐм каждого ребенка. Только такие физические упражнениѐ 
способны расширить функциональные резервы систем жизнеобеспечениѐ, 
повысить физическуя подготовленность и укрепить здоровье детей.  

Создавшаѐсѐ проблемнаѐ ситуациѐ между необходимостья 
качественного проведениѐ физкультурно-оздоровительных занѐтий с детьми 
в группах продленного днѐ и их слабым программно-методическим 
обеспечением, отсутствием надлежащего педагогического контролѐ за 
физическим состоѐнием учащихсѐ I ступени образованиѐ, ѐвлѐетсѐ одной из 
актуальных проблем теории и практики физической культуры, что и 
определило выбор данной тематики исследованиѐ.   

Цель исследованиѐ – разработать, теоретически и 
экспериментально обосновать, внедрить в практику программу 
физкультурно-оздоровительных занѐтий во времѐ спортивного часа с 
учащимисѐ Iступени образованиѐ в группах продлённого днѐ. 
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Методы исследованиѐ:  

 Анализ специальной научно-методической литературы 
и нормативной правовой документации. 

 Педагогическое наблядение.  

 Антропометриѐ. 

 Педагогический эксперимент. 

 Контрольно-педагогические испытаниѐ (тесты).  

 Физиологические методы (методы оценки сердечно-сосудистой 
системы).  

 Методы математической статистики.  
Изложение основного материала. С целья выѐвлениѐ воздействиѐ 

неблагоприѐтных факторов окружаящей среды на организм школьников, 
нами был проведён сравнительный анализ показателей функционального 
состоѐниѐ и физического развитиѐ детей младшего школьного возраста г. 
Гомелѐ и области (уровень РЗС 1–5 Ки/км2, 5–15 Ки/км2) с должными 
показателѐми, разработанными ведущими специалистами Гомельского 
медицинского университета, и данными, полученными на школьниках из 
«чистого» региона страны (г. Минск). 

Так, были выѐвлены достоверно низкие (p<0,05–0,001) показатели 
относительной кистевой динамометрии, жизненной емкости лёгких, 
гипоксических проб с задержкой дыханиѐ на вдохе (проба Штанге) и на 
выдохе (проба Генчи). При этом существенные отклонениѐ от нормы 
зафиксированы в показателѐх частоты сердечных сокращений, пульсового 
давлениѐ, систолического и диастолического давлениѐ *10, 117–120].  

Исследование физической подготовленности выѐвило 
неоднороднуя структуру развитиѐ двигательных качеств у учащихсѐ 
I ступени образованиѐ г. Гомелѐ и области. Так, если у мальчиков 
отмечаятсѐ низкие показатели в уровне развитиѐ двигательно-
координационных способностей, скоростной и общей выносливости, то 
у девочек – в показателѐх скоростно-силовых качеств, двигательно-
координационных способностей, скоростной и общей выносливости. 

Сравнительный анализ физической подготовленности учащихсѐ 
I ступени образованиѐ, проживаящих в г. Гомеле и области (уровень РЗС 
1–5 Ки/км2, 5–15 Ки/км2), с аналогичными данными учащихсѐ г. Минска, 
проживаящих в «чистой» зоне, показал, что физическаѐ подготовленность 
учащихсѐ Iступени образованиѐ находитсѐ на среднем уровне и не имеет 
достоверных различий, за исклячением показателей выносливости у 
мальчиков 1-4 классов г. Гомелѐ и области.  

Из вышеизложенного следует, что многие показатели физического 
развитиѐ, функционального состоѐниѐ и физической подготовленности, 
характеризуящие физическое состоѐние учащихсѐ Iступени образованиѐ 
г. Гомелѐ иобласти, проживаящих в неблагоприѐтных экорадиационных 
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условиѐх, находѐтсѐ на достаточно низком уровне. Вследствие этого 
возникла необходимость разработки новых подходов к организации и 
проведения физкультурно-оздоровительных занѐтий, реализациѐ которых 
способна повысить функциональные возможности организма, физическуя 
подготовленность и улучшить состоѐние здоровьѐ детей младшего 
школьного возраста.  

Нами впервые была разработана авторскаѐ программа 
физкультурно-оздоровительных занѐтий во времѐ спортивного часа длѐ 
учащихсѐ I ступени образованиѐ, посещаящих группу продленного днѐ. В 
целѐх эффективного решениѐ задач физического воспитаниѐ учащихсѐ 
I ступени образованиѐ содержание данной программы тесно свѐзано с 
содержанием государственной учебной программы по физическому 
воспитания длѐ учащихсѐ начальных классов *14, 198–239; 15, 114–142]. 

Реализациѐ авторской программы физкультурно-оздоровительных 
занѐтий во времѐ спортивного часа осуществлѐетсѐ в режиме работы 
группы продленного днѐ и рассчитана на воспитателей, деѐтельность 
которых предусмотрена в учреждениѐх общего среднего образованиѐ – 
средних школах, гимназиѐх, лицеѐх. 

Целья программы физкультурно-оздоровительных занѐтийво 
времѐ спортивного часа с учащимисѐ I ступени образованиѐ в группах 
продленного днѐ ѐвлѐетсѐ содействие формирования физической 
культуры детей младшего школьного возраста и их оздоровления с 
учетом возрастных особенностей. 

Достижение указанной цели осуществлѐетсѐ реализацией 
физкультурно-оздоровительных занѐтий в объеме 172 часа в учебном году 
и решением рѐда задач, которые, с учетом социокультурных и 
экорадиационных условий проживаниѐ в г. Гомеле и Гомельской области 
(Республика Беларусь), могут быть разделены на общие и специфические. 

Общими задачами, решаемыми во времѐ спортивного часа, 
ѐвлѐятсѐ: 1) содействовать укрепления здоровьѐ и гармоническому 
физическому развития детей; 2) продолжать формировать физкультурные 
знаниѐ; 3) совершенствовать двигательные умениѐ и навыки, способы 
физкультурной деѐтельности; 4) продолжать развивать физические 
качества; 5) содействовать формирования потребностно-мотивационной 
сферы физической культуры младших школьников. Специфической 
задачей физкультурно-оздоровительных занѐтий во времѐ спортивного 
часа ѐвлѐетсѐ задача по преимущественному развития аэробной 
выносливости у детей младшего школьного возраста.  

Средствами физического воспитаниѐ младших школьников, 
применѐемыми на физкультурно-оздоровительных занѐтиѐх во времѐ 
спортивного часа, ѐвлѐятсѐ: строевые упражнениѐ, общеразвиваящие 
упражнениѐ, разновидности ходьбы и бега в форме игровых заданий, игры 
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и игровые заданиѐ, способствуящие активизации речевой деѐтельности, 
подвижные игры и эстафеты с акцентом на развитие общей (аэробной) 
выносливости, игры на внимание и осанку, упражнениѐ на растѐгивание.  

Материал программы физкультурно-оздоровительных занѐтий 
распределен по следуящим разделам: 

– знаниѐ (6 часов); 
– умениѐ, навыки, способы деѐтельности (37 часов); 
– развитие двигательных способностей (129 часов). 
Темы раздела «Знаниѐ» планируятсѐ к освоения на физкультурно-

оздоровительных занѐтиѐх в течение учебного года в форме 
непродолжительных (до 3–5 минут) рассказов, бесед. Данный раздел 
вклячает следуящуя тематику: «Гигиенические знаниѐ и здоровый образ 
жизни», «Правила подвижных игр», «Самостоѐтельные занѐтиѐ 
физическими упражнениѐми и самоконтроль».  

Раздел «Умениѐ, навыки, способы деѐтельности» вклячает 
физические упражнениѐ, составлѐящие содержание «школы движений»: 
ходьбу, бег, строевые упражнениѐ, общеразвиваящие упражнениѐ, 
дыхательные упражнениѐ, упражнениѐ на растѐгивание, передвижение на 
лыжах и др.  

Содержание раздела «Развитие двигательных способностей» 
вклячает в себѐ подвижные (в том числе народные) игры и эстафеты с 
акцентом на развитие аэробной выносливости, элементы спортивных и 
подвижных игр, примерный перечень домашних заданий длѐ учащихсѐ.  

Содержание данной программы рассчитано на его освоение 
учащимисѐ, отнесенными по состоѐния здоровьѐ к основной и 
подготовительной медицинским группам. Учащиесѐ, отнесенные по 
состоѐния здоровьѐ к специальной медицинской группе и группе 
лечебной физической культуры должны оказывать помощь воспитателя в 
организации и проведении физкультурно-оздоровительных занѐтий, а 
также судействе подвижных и спортивных игр.  

Учащиесѐ, освобожденные по медицинским показаниѐм от 
двигательной активности, оказываят помощь воспитателя в организации 
и проведении физкультурно-оздоровительных занѐтий, а также выполнѐят 
непротивопоказанные индивидуальные заданиѐ под контролем 
воспитателѐ.  

Образовательный процесс по физическому воспитания в группах 
продленного днѐ строитсѐ в соответствии с дидактическими принципами, а 
также с учетом поло-возрастных особенностей учащихсѐ. При этом большое 
внимание уделѐетсѐ самостоѐтельной и творческой работе учащихсѐ 
(выполнения домашних заданий, полученных на уроках физической 
культуры; умение играть и организовывать подвижные игры и др.). 
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Несомненно, что программа содержит педагогические требованиѐ, 
определѐящие, что на каждой образовательной ступени школьник 
должен знать, соблядать и уметь правильно выполнѐть. 

Спортивный час в группах продленного днѐ состоѐл из 
традиционных трех частей. Содержание подготовительной части (8–10 
минут) вклячало игровые и строевые упражнениѐ; разновидности ходьбы 
и бега; общеразвиваящие упражнениѐ; игровые заданиѐ, способствуящие 
активизации речевой деѐтельности школьников.  

В основной части физкультурно-оздоровительного занѐтиѐ (40–50 
минут) увеличена долѐ подвижных игр с акцентом на развитие общей 
выносливости, элементов подвижных и спортивных игр, а также 
динамических упражнений аэробной направленности, которые повышаят 
функциональные возможности кардиореспираторной системы детей, 
регулируят вегетативный гомеостаз и эмоциональный тонус. 

Физкультурно-оздоровительное занѐтие заканчивалось 
выполнением упражнений на растѐгивание и мышечной релаксацией (2–3 
минуты), малоподвижными играми на внимание и осанку. 

С целья выѐвлениѐ эффективности авторской программы 
физкультурно-оздоровительных занѐтий с учащимисѐ Iступени 
образованиѐ в группах продленного днѐ нами был проведен 
формируящий педагогический эксперимент, в котором принѐли участие 
дети 8–9 лет учреждений общего среднего образованиѐ города Гомелѐ, 
посещаящие ГПД в количестве 127 человек (76 человек и 51 человек, 
соответственно). Были сформированы по две экспериментальные (ЭГ, n=31 
и n=29) и две контрольные (КГ, n=45 и n=22) группы, которые ѐвлѐлись 
относительно одинаковыми по морфо-функциональным и двигательным 
характеристикам и в среднем достоверно не отличавшиесѐ друг от друга. 
Дети КГ занимались по общепринѐтым рекомендациѐм, в то времѐ как 
испытуемым ЭГ были предложены разработанные экспериментальные 
занѐтиѐ, оздоровительнаѐ эффективность которых оценивалась по 
результатам показателей, отражаящих выраженность уровнѐ физической 
подготовленности и физической работоспособности. 

Так, за времѐ проведениѐ педагогического эксперимента 
установлено значительное преимущество в тестах младших школьников 8–
9 лет ЭГ над КГ (p<0,05), при этом прирост показателей физической 
подготовленности испытуемых контрольных групп 8 и 9 лет составил 13,9 и 
6,4 %, соответственно, в то времѐ как в экспериментальных группах – 60,2 
и 24,7 %, соответственно.  
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Таблица 1 
Прирост показателей физической подготовленности у детей 8 лет 

экспериментальной и контрольной групп за период формируящего 
педагогического эксперимента 

Контрольное 
упражнение 

Пол ЭГ (n=31) КГ (n=45) 

абс. отн., % t абс. отн, % t 

Наклон вперед (см)  М 0,02 0,8 t=0,01 0,06 5,6 t=0,04 

Д 4,58 166,5* t=2,36 2,96 104,6 t=1,61  

Челночный бег 4 × 9 м 
(с) 

М – 0,56 – 4,6* t=2,38 0,04 0,3 t=0,24  

Д – 0,59 – 4,7* t=2,25 0,2 1,6 t=1,45  

Вис на согнутых руках 
(с) (м) / поднимание 
туловища из 
положениѐ лежа на 
спине (кол-во раз) (д) 

М 5,05 476,4** t=3,10 – 0,12 – 13,5 t=0,25  

Д 3,78 20,7** t=3,51 1,7 9,1** t=2,75 

Прыжок в длину с 
места (см)  

М 11,14 9,6* t=2,15 5,03 4,2 t=0,97  

Д 13,57 12,6* t=2,46 5,09 4,7 t=0,98  

Шестиминутный бег 
(м) 

М 51,11 4,4* t=2,50 – 142,3 – 12,0*** t=5,4  

Д 148,75 15,5** t=2,96 71,94 7,2 t=1,72  

Бег 30 м (с) М – 0,21 – 3,4 t=1,43 – 0,08 – 1,3 t=0,71  

Д – 0,23 – 3,5 t=2,04  0,17 2,6 t=1,37  

ИГСТ (усл. ед.) М 8,2 21,6** t=3,1 3,2 8,2 t=1,33 

Д 7,9 21,0* t=2,3 1,9 4,6 t=0,71 

Примечание: Здесь и далее достоверность различий: * – при p<0,05, ** – при p<0,01, 
*** – при p<0,001 (t-критерий Стьядента) 

 

Положительнаѐ динамика развитиѐ физических качеств у 
испытуемых ЭГ, следует полагать, объѐснѐетсѐ увеличением доли 
подвижных игр во времѐ спортивных часов, преимущественно за счет 
упражнений, развиваящих общуя выносливость, а также упражнений 
аэробной направленности.  

Таблица 2 
 Прирост показателей физической подготовленности у детей 9 лет 

экспериментальной и контрольной групп за период формируящего 
педагогического эксперимента 

Контрольное упражнение  Пол ЭГ (n=29) КГ(n=22) 

абс. отн., % t абс. отн., % t 

Наклон вперед (см) М 2,92 140,4 t=1,0 0,6 20,7 t=0,19 

Д 3,13 39,1 t=1,39 0,88 10,8 t=0,32 

Челночный бег 4 × 9 м (с) М − 1,1 − 9,0** t=3,68 − 0,35 − 2,9 t=0,99 

Д − 0,35 − 3,0 t=1,22 − 0,3 − 2,6 t=1,29 

Вис на согнутых руках (с) 
(м) / поднимание 
туловища из положениѐ 
лежа на спине (кол-во раз) 
(д) 

М 0,42 28 t=0,61 0,11 6,1 t=0,11 

Д 5,13 25,7*** t=4,46 2,1 10,1 t=1,59 
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Прыжок в длину с места 
(см) 

М 19,26 15,3** t=3,03 8,67 6,8 t=1,16 

Д 6,02 4,7 t=0,94 1,72 1,4 t=0,27 

Шестиминутный бег (м) М 110,25 9,3*** t=3,85 54,92 4,5 t=1,58 

Д 139,6 12,9*** t=4,28 70,05 6,4* t=2,45 

Бег 30 м (с) М − 0,37 − 6,2 t=1,27 − 0,19 − 3,2 t=0,96 

Д − 0,16 − 2,7 t=1,14 − 0,1 − 1,7 t=0,73 

ИГСТ (усл. ед.) М 9,4 23,6* t=2,8 4,2 10,4 t=1,17 

Д 7,8 20,1* t=2,6 3,9 9,9 t=1,08 
 

Анализ уровнѐ физической работоспособности (по ИГСТ) у учащихсѐ 
I ступени образованиѐ экспериментальных групп к концу педагогического 
эксперимента показал его достоверный прирост  на 8,33 усл. ед. (21,6 %; 
p<0,05), в то времѐ как у детей КГ достоверных различий не выѐвлено 
(p>0,05) (табл. 1, 2). 

Выводы и перспективы дальнейших научных исследований. 
Программа физкультурно-оздоровительных занѐтий во времѐ спортивного 
часа длѐ учащихсѐ Iступени образованиѐ в группах продленного днѐ 
состоит из теоретической и практической части. Последнѐѐ представлѐет 
собой совокупность разделов: знаниѐ, умениѐ, навыки, способы 
деѐтельности, развитие двигательных способностей и реализована в 
объеме 172 часа в учебном году. 

Полученные результаты подтвердили ее высокуя эффективность 
применениѐ. Так, при одинаковом количестве проведенных спортивных 
часов в учебном году (172 часа), учащиесѐ ЭГ добились значительно 
лучших результатов во всех упражнениѐх контрольно-педагогических 
испытаний. Позитивные сдвиги отмечены у детей 8 лет ЭГ в показателѐх 
шестиминутного бега на 51,11 м (4,4%; p<0,05) у мальчиков и 148,75 м 
(15,5 %; p<0,01) у девочек; челночном беге 4×9м, соответственно, на 0,56 с 
(4,6 %; p<0,05) и 0,59 с (4,7 %; p<0,05); прыжке в длину с места – на 11,14 см 
(9,6 %;p<0,05) и 13,57 см (12,6 %; p<0,05); висе на согнутых руках у 
мальчиков – на 5,05 с (476,4 %; p<0,01) и поднимании туловища из 
положениѐ лежа на спине у девочек на 3,78 раза (20,7 %; p<0,01), а также 
наклоне вперед у девочек на 4,58 см (166,5 %; p<0,05).  

За период формируящего педагогического эксперимента прирост 
показателей уровнѐ физической подготовленности у детей 9 лет ЭГ 
в шестиминутном беге составил 110,25 м (9,3 %; p<0,001) у мальчиков и 
139,6 м (12,9 %; p<0,001) у девочек; 19,26 м (15,3 %; p<0,01) у мальчиков в 
прыжке в длину с места; 5,13 раза (25,7 %; p<0,001) у девочек в 
поднимании туловища из положениѐ лежа на спине; 1,1 с (9,0 %; p<0,01) у 
мальчиков в челночном беге 4×9 м. 

За времѐ проведениѐ педагогического эксперимента прирост 
показателей физической подготовленности детей 8 и 9 лет контрольных 
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групп составил 13,9 и 6,4 %, в то времѐ как в экспериментальных – 60,2 и 
24,7 %, соответственно (p<0,05).  

Выводы и перспективы дальнейших научных исследований. 
Авторскаѐ программа физкультурно-оздоровительных занѐтий во времѐ 
спортивных часов длѐ учащихсѐ I ступени образованиѐ, посещаящих 
группу продленного днѐ, ѐвлѐетсѐ эффективным средством длѐ 
повышениѐ физической работоспособности и уровнѐ развитиѐ физических 
качеств – аэробной выносливости, силы и силовой выносливости, 
скоростно-силовых проѐвлений, а также улучшениѐ состоѐниѐ их здоровьѐ, 
экспериментально подтвердила своя результативность и может быть 
рекомендована длѐ целенаправленного использованиѐ в 
образовательном процессе детей 8–9 лет. 

Перспектива дальнейших исследований предполагает разработку 
эффективных комплексов физических упражнений длѐ самостоѐтельного 
выполнениѐ учащимисѐ, не посещаящими группу продленного днѐ в 
учреждениѐх общего среднего образованиѐ.  
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РЕЗЯМЕ 
Осипенко Е. Оценка эффективности авторской программы физкультурно-

оздоровительных занѐтий с учащимисѐ І ступени образованиѐ в группах продленного 
днѐ. 

Статьѐ содержит результаты исследований, посвѐщенных решения 
проблемы программно-методического обеспечениѐ физического воспитаниѐ 
учащихсѐ I ступени образованиѐ в группах продленного днѐ. В ней впервые раскрыто 
теоретическое обоснование и результаты экспериментальной апробации 
авторской программы, показавшей своя высокуя эффективность в длительном 
педагогическом эксперименте. Авторскаѐ программа физкультурно-
оздоровительных занѐтий во времѐ спортивного часа длѐ учащихсѐ I ступени 
образованиѐ внедрена в рѐд учреждений общего среднего образованиѐ Республики 
Беларусь, Российской Федерации и Украины. 

Исследованиѐ проводились в рамках выполнениѐ кандидатской диссертации 
«Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занѐтий с учащимисѐ I 
ступени образованиѐ в группах продленного днѐ» и инновационного проекта 
«Внедрение модели формированиѐ физического здоровьѐ учащихсѐ учреждений общего 
среднего образованиѐ средствами оздоровительной физической культуры». 
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Ключевые слова: физическое развитие, уровень физической 
подготовленности, физическаѐ работоспособность, группа продленного днѐ, 
учащиесѐ I ступени образованиѐ, программа физкультурно-оздоровительных 
занѐтий, физическое состоѐние. 

SUMMARY 
Osipenko E. The assessment of efficiency of the author’s program of sports and 

recreation classes with the pupils of the first level of education in the extended-day groups. 
The article contains the results of the researches devoted to a solution of the problem 

of program and methodical ensuring physical training of the pupils of the first level of 
education in the extended-day groups. The theoretical justification and the results of 
experimental approbation of the author's program which has shown the high efficiency in a 
long pedagogical experiment is defined for the first time. The author’s program of sports and 
improving occupations during sports hour for the pupils of the first level of education is 
introduced in row establishments of the general secondary education of Republic of Belarus, 
the Russian Federation and Ukraine.  

The researches were conducted within an implementation of the master’s thesis «The 
content and direction of sports and recreation classes with the  pupils of the first level of 
education in the extended-day groups» and the innovative project «Introduction of the 
Model of Formation of Physical Health of the Pupils of Establishments of the General 
Secondary Education by Means of Improving Physical Culture».  

The research objective is to develop a theoretically and experimentally proved 
program of sports and recreation classes during the sports hour with the pupils of the first 
level of education in the extended-day groups. 

The research methods are the following: an analysis of special scientific and 
methodical literature and standard legal documentation; the pedagogical supervision; an 
anthropometry; a pedagogical experiment; the control and pedagogical tests (tests); the 
physiological methods (the methods of an assessment of cardiovascular system); the 
methods of mathematical statistics.  

The author’s program of sports and recreation classes during the  sports hours for the 
pupils of the first level of education visiting the extended-day groups is an effective remedy for 
increasing  physical working capacity and a level of the development of physical qualities – 
aerobic endurance, force and power endurance, high-speed and power manifestations, and also 
improvement of a condition of health, has experimentally confirmed the productivity and can be 
recommended for purposeful use in the educational process of children aged 8–9 years. 

The prospect of further researches assumes the development of effective complexes 
of physical exercises for independent performance with the pupils who don't visit the 
extended-day groups in the establishments of the general secondary education.  

Key words: the physical development, the level of physical fitness, physical working 
capacity, the extended-day groups of the first level of education, the program of sports and 
recreation classes, a physical state. 
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ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ 
 

Дослідженнѐ проведено з метоя вивченнѐ та аналізу впливу рухової 
активності на емоційний стан студентів вищих навчальних закладів. У роботі було 
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визначено місце та значеннѐ рухової активності в системі фізичного вихованнѐ 
студентів ВНЗ України через призму взаюмозв’ѐзку з емоційним станом. 
Проаналізовано анкетуваннѐ з рухової активності та показників емоційного стану 
студентів ВНЗ. З’ѐсовано наѐвність взаюмозв’ѐзків між високим рівнем рухової 
активності й показниками емоційного стану. Доведено позитивний вплив рухової 
активності на емоційний стан студентів.  

Ключові слова: рухова активність, емоційний стан, студенти, вищі навчальні 
заклади, емоції, фізична культура. 
 

Постановка проблеми. Навчаннѐ у ВНЗ відноситьсѐ до категорії 
розумової праці й відрізнѐютьсѐ низкоя особливостей, ѐкі полѐгаять у 
засвоюнні всезростаячого обсѐгу навчального матеріалу, накопиченні знань і 
розвитку інтелектуально-емоційної сфери. Структура й умови навчальної 
діѐльності у ВНЗ ускладняятьсѐ: підвищуятьсѐ інформаційні навантаженнѐ, 
посиляютьсѐ гіподинаміѐ, ускладняятьсѐ міжособові стосунки. Під впливом 
цих чинників першоя на себе приймаю удар нервова система студента, ѐка 
напрѐму пов’ѐзана з емоційним станом лядини (Є. П. Ільїн, 2002; 
Г. В. Красовська, 2005; І. Д. Бех, 2008; Ю. П. Ядвіга, 2009). 

Проблема здоров’ѐ студентської молоді клячова, оскільки вона ю 
основним ресурсом длѐ повсѐкденного життѐ, основоположноя та 
рушійноя силоя існуваннѐ лядини. На цьому фоні великого значеннѐ 
набуваю пошук шлѐхів покращеннѐ стану здоров’ѐ, підвищеннѐ фізичної 
працездатності, збільшеннѐ функціональних можливостей організму 
майбутніх кваліфікованих фахівців. 

Проведений аналіз літературних джерел дав змогу простежити, що 
цілеспрѐмовані занѐттѐ фізичними вправами сприѐять розвитку фізичних 
ѐкостей, гармонійному формування тіло будови (Л. П. Сущенко,1999; 
С. Ю. Ніколаюв, 2004; Т. Ю. Круцевич, 2008; В. І. Берзінь, 2008). Водночас, 
недостатньо уваги приділѐютьсѐ тому, що фізичні вправи можуть стати 
ефективними засобами подоланнѐ стресів, підвищеннѐ позитивного 
емоційного стану лядини. 

Сучасна система освіти вищої школи ґрунтуютьсѐ на гуманно-
особистісному підході та потребую дослідженнѐ низки психолого-
педагогічних проблем, серед ѐких вагоме місце належить проблемі 
підвищеннѐ емоційного стану студентів за допомогоя рухової активності в 
урочний і позаурочний час. Длѐ розуміннѐ природи емоцій доцільно їх 
досліджувати на сталих стадіѐх розвитку лядини, зокрема в студентські 
роки (В. І. Селіванов, 1992; Т. І. Шульга, 1994).  

Мета дослідженнѐ – вивчити та проаналізувати вплив рухової 
активності на емоційний стан студентів вищих навчальних закладів. 

Завданнѐ дослідженнѐ. 
1. Визначити місце та значеннѐ рухової активності в системі 

фізичного вихованнѐ студентів ВНЗ України через призму його 
взаюмозв’ѐзку з емоційним станом;  
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2. Дослідити рівень рухової активності й показники емоційного стану 
студентів ВНЗ. 

3. З’ѐсувати наѐвність взаюмозв’ѐзків між рівнем рухової активності й 
показниками емоційного стану студентів 

Об’юкт дослідженнѐ – фізичне вихованнѐ студентів вищих 
навчальних закладів. 

Предмет дослідженнѐ – рухова активність та емоційний стан 
студентів. 

Методи дослідженнѐ: 
1. Теоретичні(аналіз та узагальненнѐ інформаційних джерел). 
2. Емпіричні(опитуваннѐ, педагогічне спостереженнѐ, методи 

математичної статистики). 
Практичне значеннѐ. Отримані в ході дослідженнѐ результати 

доповнѐть відомості про вплив занѐть фізичними вправами на емоційний 
стан студентів вищих навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу. В останні роки в розвинених країнах 
світу спеціально організована рухова активність розглѐдаютьсѐ ѐк потужний 
засіб зміцненнѐ здоров’ѐ населеннѐ, забезпеченнѐ високої працездатності 
та ѐкості життѐ (M. Nocon, 2008; F. Sofi, 2008; I. Janssen, 2010 та ін.). 

В українському суспільстві через низку об’юктивних і суб’юктивних 
причин недооціняятьсѐ можливості рухової активності у веденні здорового 
способу життѐ та зміцненні здоров’ѐ громадѐн, профілактиці шкідливих 
звичок, передусім серед молоді, та у вирішенні інших важливих соціально-
економічних проблем (М. М. Булатова, О. Т. Литвин, 2006; В. М. Платонов, 
2006; М. В. Дутчак, 2009; Т. Ю. Круцевич, 2010; Н. В. Москаленко, 2010). 

За останній час на тлі інтенсифікації навчального процесу у вищих 
навчальних закладах (ВНЗ) спостерігаютьсѐ тенденціѐ до зниженнѐ обсѐгу 
рухової активності студентів (Ю. П. Ядвіга, 2011; Л. П. Пилипей, 2011). 
Хронічний дефіцит рухової активності в режимі життѐ студентів стаю 
загрозоя їхньому здоров’я та нормальному фізичному розвитку *8, 75+. За 
даними С. М. Канішевського (2007), близько 90 % студентів маять 
відхиленнѐ у стані здоров’ѐ, понад 50 % – незадовільну фізичну 
підготовленість, тоді, ѐк а Є. А. Захаріна (2008) зазначаю, що близько 70 % 
дорослого населеннѐ – низький і нижче середнього рівні фізичного 
здоров’ѐ, у тому числі у віці 16–19 років – 61 %, 20–29 років – 67,2 %. У 
сучасних умовах в Україні склаласѐ критична ситуаціѐ зі станом здоров’ѐ 
молоді. Майже 90 % дітей, учнів і студентів маять відхиленнѐ в стані 
здоров’ѐ, понад 50 % – незадовільну фізичну підготовку, маять низький і 
нижчий за середній рівні фізичного здоров’ѐ в 61 % молоді у віці 16–19 
років, 67,2 % – у віці 20–29 років. Тільки впродовж останніх п’ѐти років на 
41 % збільшиласѐ кількість учнівської та студентської молоді, віднесеної за 
станом здоров’ѐ до спеціальної медичної групи. 
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Нервово-емоційна й розумова напруженість розумової діѐльності 
студентів, ѐка часто супроводжуютьсѐ недотриманнѐм режиму навчаннѐ та 
відпочинку, нераціональним харчуваннѐм, погіршеннѐм екологічної обста-
новки й іншими факторами, поглибляютьсѐ недостатнім рівнем рухової ак-
тивності. Усе це негативно відображаютьсѐ на стані здоров’ѐ студентів, їх-
ньому фізичному розвиткові та рівні фізичної підготовленості (В. Б. Базильчук, 
2004; В. К. Бальсевич, 2003; І. Б. Верблядов, 2007; С. В. Королінська, 2007). 

Велика кількість досліджень із проблем організації фізичного 
вихованнѐ у вищих навчальних закладах указую на необхідність пошуку 
нових технологій, ѐкі сприѐтимуть формування в студента престижності 
мати високий рівень здоров’ѐ, що залежить від вихованнѐ особистісної 
мотивації, певних знань і поведінки конкретної особистості, а також ю 
результатом спільної праці викладача й студента. 

В умовах вищого навчального закладу ѐкість фізичного вихованнѐ, 
зокрема оздоровчої направленості, відіграю важливе значеннѐ, оскільки 
майбутній випускник повинен бути високоосвіченим спеціалістом із 
відповідним рівнем фізичної підготовленості. 

Питаннѐ нормуваннѐ рухового режиму студентів залишаятьсѐ 
дискусійними, але певні їх величини були зазначені ще в кінці ХХ ст. 
Сучасні програми фізичного вихованнѐ оріюнтуять проведеннѐ 
обов’ѐзкових занѐть на профілактику основних факторів ризику серед 
молоді в умовах гіподинамічної ситуації. За програмами режим рухової 
активності студента складаю чотири години на тиждень, тоді ѐк оптимальне 
фізичне навантаженнѐ повинно бути тривалістя 6–8 год. у чоловіків і 5–
7 год. у жінок з урахуваннѐм того, що остаточну величину активності 
студент добираю через інші форми індивідуальної діѐльності, ѐк зазначаю 
Н. В. Андрощук [1, 32+. Викладачі вищих навчальних закладів перебуваять 
у постійному пошуку раціональних шлѐхів викладаннѐ фізичного 
вихованнѐ задлѐ зміцненнѐ здоров’ѐ студентської молоді. 

Дослідженнѐ проблеми дефіциту рухової активності дітей і молоді, ѐкі 
провели Д. М. Анікююв, Г. Н. Арзятов підтверджуять той факт, що сьогодні 
одним з основних факторів кризового стану здоров’ѐ населеннѐ України ю 
обмежена рухова активність *3, 11; 4, 23+. Дефіцит рухової активності 
студентської молоді України становить 60–75 % необхідного длѐ підтриманнѐ 
нормального рівнѐ здоров’ѐ. Лише 13 % українців маять необхідний, 
фізіологічно обумовлений рівень рухової активності, тим часом ѐк у країнах 
Європейського Соязу – 40–60 %, а в Японії – 70–80 % [6, 1]. 

Таким чином, виникаять суперечності між зростаячоя необхідністя 
інтенсифікації розумової праці студентів у сучасному освітньому просторі й 
недостатньоя руховоя активністя молоді в процесі навчаннѐ у ВНЗ, що ю 
необхідноя умовоя зміцненнѐ й підтриманнѐ здоров’ѐ.  
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Аналіз робіт останніх років, присвѐчених вирішення проблем фізичного 
вихованнѐ у ВНЗ, показав, що більшість із них спрѐмовані на вдосконаленнѐ 
засобів і нормативів рухової активності, підвищеннѐ ѐкості контроля у 
фізичному вихованні студентів. Проте недостатньо вивченими залишаятьсѐ 
підходи до формуваннѐ системи спеціально організованої рухової активності 
студентів залежно від їх психофізіологічних особливостей. 

Отже, стан фізичного вихованнѐ у вищій школі не сприѐю 
ефективному зменшення дефіциту рухової активності студентів, що ю 
одніюя з причин відхилень у їхньому здоров’ї. Проблемоя зменшеннѐ 
рухової активності молоді, а також шлѐхами її підвищеннѐ займалосѐ 
чимало науковців: (О. В. Виндяк, 2003; Є. А. Захаріна, 2014; 
С. М. Клімакова, 2012) звертаять увагу на мотивація до рухової активності 
у процесі фізичного вихованнѐ студентів, а також підкресляять вплив 
рухової активності на гармонійний розвиток особистості загалом. 

Понѐттѐ «рухова активність» містить у собі сумарний обсѐг рухів, ѐкі 
виконую лядина впродовж своюї життюдіѐльності. За даними наукових 
досліджень Т. Ю. Круцевич  *7, 15+, рухова активність лядини зумовлена 
трьома факторами – біологічним, соціальним та особистісним. У той самий 
час слід зазначити, що недостатність рухової активності сучасної молоді ю 
соціальним, а не біологічним феноменом. Загальновідомо, що рухова 
активність, ѐка ю незамінним фактором життюдіѐльності організму, може 
позитивно впливати на ріст і розвиток, на стан здоров’ѐ дітей і молоді тільки у 
визначеному діапазоні. За таких умов вона підвищую роботоздатність, 
покращую здоров’ѐ, забезпечую різносторонній гармонійний розвиток, 
функціонуваннѐ серцево-судинної, дихальної, ендокринної та інших систем 
організму, активізую нервово-м’ѐзовий апарат і механізми передачі рефлексів 
із м’ѐзів на внутрішні органи [7, 12; 9, 23]. Гіподинамічноя вважаютьсѐ 
ситуаціѐ, за ѐкої студент приділѐю фізичним вправам до 4 годин на тиждень, 
тобто займаютьсѐ тільки в межах навчальних занѐть із фізичного вихованнѐ. 
Оптимальним руховим режимом длѐ студентів ю такий, при ѐкому янаки 
приділѐять занѐттѐм 8–12 годин на тиждень, а дівчата – 6–10 годин. Длѐ 
нормальної життюдіѐльності студентам потрібно 2,5 години щоденної рухової 
активності *9, 45; 10, 32]. 

З’ѐсовано, що одним з основних завдань длѐ поліпшеннѐ емоційного 
стану студентів середнього та старшого янацького віку ю рухова активність, 
ѐка ю не від’юмноя частиноя студентського життѐ [8, 76]. Визначено рівень 
рухової активності студентів та рівень емоційного стану студентства, а саме 
одні з основних властивостей емоційного стану – самопочуттѐ, активність, 
настрій за допомогоя методики САН. Встановлено, що в 36 % 
першокурсників хлопців і дівчат маять дуже низький рівень рухової 
активності. Також спостерігаюмо, що низький рівень самопочуттѐ маять 
35 % хлопців першокурсників і 30 % дівчат. Натомість 5 % дівчат 
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першокурсниць і 7 % хлопців першокурсників маять високий рівень 
рухової активності, проаналізувавши данні ми виѐвили, що гарне 
самопочуттѐ маять 14 % хлопців першокурсників і 9 % дівчат 
першокурсниць та високий рівень активності й гарного настроя 
відповідно. Натомість рухова активність другокурсників у відсотковому 
еквіваленті склала – 13 % дівчат та 7 % хлопців другого курсу відповідно 
маять дуже низький рівень рухової активності, до того ж 28 % чоловічої 
статі й 27 % жіночої статі маять низьку оцінку самопочуттѐ. Встановлено, 
що 15 % хлопців другого курсу маять високий рівень рухової активності та 
13 % дівчат другого курсу зазначили свій рівень рухової активності – ѐк 
високий, також було виѐвлено, що 16 % студенток 2-го курсу маять 
високий рівень самопочуттѐ. Отже, спостерігаюмо тенденція з 
підвищеннѐм рухової активності, а саме підвищеннѐ рухової активності на 
другому курсі за допомогоя адаптивного етапу та відвідуваннѐ додаткових 
спортивних секцій, поліпшуютьсѐ й самопочуттѐ студентів, у ѐких рухова 
активність на високому рівні. Тобто можемо зробити припущеннѐ, що за 
допомогоя рухової активності можна поліпшити емоційний стан . 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.  
1. Теоретичний аналіз та узагальненнѐ інформаційних джерел 

показав наѐвність взаюмозв’ѐзку між руховоя активністя студентів та їхнім 
емоційним станом. Сучасна система освіти вищої школи ґрунтуютьсѐ на 
гуманно-особистісному підході та потребую дослідженнѐ низки психолого-
педагогічних проблем, серед ѐких вагоме місце належить проблемі 
підвищеннѐ емоційного стану студентів за допомогоя рухової активності в 
урочний і позаурочний час. На думку авторів Є. П. Ільїна, І. Д. Беха, 
Ю. П. Ядвіги, С. Ю. Ніколаюва, Т. Ю. Круцевич. Навчаннѐ у ВНЗ відноситьсѐ 
до категорії розумової праці та відрізнѐютьсѐ низкоя особливостей, ѐкі 
полѐгаять у засвоюнні всезростаячого обсѐгу навчального матеріалу, 
накопиченні знань і розвитку інтелектуально-емоційної сфери. Длѐ 
розуміннѐ природи емоцій доцільно їх досліджувати на сталих стадіѐх 
розвитку лядини, зокрема в студентські роки.  

2. Визначено високу оцінку емоційного стану студентів, ѐка 
становила 53 бали. Так, у середньому оцінка самопочуттѐ склала 53±6,3 
бали, активності – 48±8,0 балів. Найвищоя виѐвиласѐ середнѐ оцінка 
настроя опитаних нами студентів, ѐка склала 57±8,7 балів. 

3. Досліджено, що у 38 % першокурсників та 50 % другокурсників 
середній рівень рухової активності. Незначний відсоток студентів першого та 
другого курсів маять високий рівень рухової активності – 5 % і  13% 
відповідно. Решта студентів маять базовий і сидѐчий рівні рухової активності.  

4. Виѐвлені парні корелѐційні взаюмозв’ѐзки між досліджуваними 
показниками. Зокрема ю високий корелѐційний зв’ѐзок r=0,857 між 
активністя та настроюм студентів. 
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Середнѐ корелѐціѐ r=0,533 існую між самопочуттѐм і настроюм 
опитаних нами студентів. Між самопочуттѐм та активністя студентів також 
виѐвлені середні r=0,621 корелѐційні взаюмозв’ѐзки.  

5. Визначено,що рухова активність впливаю на емоційний стан 
студентів, ѐкщо її рівень високий. Про це свідчать виѐвлені середні 
корелѐційні взаюмозв’ѐзки між показниками самопочуттѐ (r=0,503), 
активності (0,591), настроя (0,678) та високим рівнем рухової активності 
досліджених студентів. Водночас не виѐвлено корелѐції між руховоя 
активністя та емоційним станом у студентів із середнім, малим, сидѐчим і 
базовим рівнѐми рухової активності. 

Перспективи подальших досліджень полѐгаять у тому, що отримані у 
ході дослідженнѐ результати доповнѐть відомості про вплив занѐть 
фізичними вправами на емоційний стан студентів вищих навчальних 
закладів. 
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РЕЗЯМЕ 
Перекопский С., Порохненко А. Влиѐниѐе двигательной активности на 

емоциональный фон студентов. 
Исследование проведено с целья изучениѐ и анализа влиѐниѐ двигательной 

активности на эмоциональное состоѐние студентов высших учебных заведений. В 
работе было определено место и значение двигательной активности в системе 
физического воспитаниѐ студентов Вузов Украины через призму взаимосвѐзи с 
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эмоциональным состоѐнием. Проанализированы анкетирование по двигательной 
активности и показателей эмоционального состоѐниѐ студентов вузов. Выѐснена 
наличие взаимосвѐзей между высоким уровнем двигательной активности и 
показателѐми эмоционального состоѐниѐ. Доказано положительное влиѐние 
двигательной активности на эмоциональное состоѐние студентов. 

Ключевые слова: двигательнаѐ активность, эмоциональное состоѐние, 
студенты, высшие учебные заведениѐ ,эмоции, физическаѐ культура. 

SUMMARY  
Perekopsky S., Porohnenko O. The impact motor activity on the emotional state of 

the students. 
The aim of the research is to study and analyze the influence of motor activity on the 

emotional state of the students of higher educational institutions. The paper is of great 
significance in the system of physical education of university students of Ukraine through the 
prism of connection of emotional state. The motor activity and the indicators of emotional 
state of the students are analyzed. The relationship between high levels of motor activity and 
indicators of emotional state is classified. The positive effect of motor activity on the 
emotional state of students is proved. Study at the university belongs to the category of 
mental work and has several features that are in mastering ever-increasing amount of 
educational material, the accumulation of knowledge and the development of intellectual 
and emotional sphere. The structure and terms of training activity at universities are 
complicated: increased information load, increasing physical inactivity, complicated 
interpersonal relationships. Under the influence of these factors a student’s nervous system 
takes the first shot blow, which is directly linked to the emotional state. The modern system 
of high educational institutions based on humane and personal approach and needs to study 
a number of psychological and educational problems, among which an important place 
belongs to the problem of increasing the emotional state of the students with motor activity 
in time limit and overtime. To understand the nature of the emotions it is advisable to 
explore the sustainable human development stages, including a student.  

Theoretical analysis and synthesis of information sources showed the relationship 
between physical activity of the students and their emotional state. It is determined that the 
emotional state of the students was 53 points. Thus, the average health score was 53±6,3 
points, activity – 48±8,0 points. The highest average rating was the mood of the students 
surveyed, which was 57±8,7 points. The level has become higher. It is found that the average 
correlation of the relationships between the indicators of health(r=0,503), activity (0,591), 
mood (0,678) and high motor activity of the surveyed students effects on the emotional state 
of the students. However, there is no correlation between physical activity and emotional 
state of the students of middle, small sitting and baseline levels of physical activity. The 
obtained results of the study will complement the information on the effect of exercises on 
the emotional state of the students in higher educational institutions. 

 Key words: physical activity, an emotional state, the students, universities, emotions, 
physical culture. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ГОДА  

 

Мета: аналіз основних закономірностей рухової активності при контролі за 
допомогоя електронного крокоміру. Матеріали: результати рухової активності 
зимнього (лятий) і літнього (липень) місѐців 2012-2015 років. Результати: 
стверджені високі та стабільні рівні всіх показників рухової активності з 
поступовим зібльшеннѐм в процесі спостереженнѐ. Висновки: високий рівень і 
стабільність рухової активності не залежать від сезону року. Вивчені показники 
перебільшуять рекомендовані норми. Використаннѐ електронного крокоміру ю 
зручним, простим засобом моніторингу здоров’ѐ на різних рівнѐх  

Ключові слова: рухова, активність, закономірності, крокометріѐ, здоров’ѐ, 
сезон, року, моніторинг. 

 

Постановка проблемы. Ситуациѐ, сложившаѐсѐ в настоѐщее времѐ в 
Украине относительно здоровьѐ населениѐ, продолжает оставатьсѐ 
напрѐженной. Неблагоприѐтные сдвиги здоровьѐ популѐции выражаятсѐ 
в сокращении удельного веса здоровых лядей с параллельным 
увеличением числа лиц, страдаящих хроническими заболеваниѐми, или 
находѐщихсѐ в состоѐнии донозологии. В этой свѐзи возрастает 
актуальность мероприѐтий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровьѐ здоровой (пока еще) части населениѐ *3, 21–26].  

 В свѐзи с этим важной межотраслевой задачей становитсѐ 
обеспечение контролѐ здоровьѐ широких масс населениѐ, обоснованиѐ и 
разработки необходимых профилактических и оздоровительных 
мероприѐтий. А, учитываѐ факторы, определѐящие здоровье, на первый 
план выходит анализ особенностей образа жизни, его компонентов и 
составлѐящих. Исходѐ из формулы образа жизни, разработанной В.И. 
Агарковым и соавторами *1, 5–7+, перспективным критерием в этом плане 
ѐвлѐетсѐ двигательнаѐ активность (ДА), изучения которой в настоѐщее 
времѐ придаетсѐ большое значение *2, 10–20]. 

Анализ актуальных исследований. Результаты исследований 
подтвердили высокуя информативность ДА и позволили рекомендовать 
ее в качестве критериѐ эффективности рекреации *8, 72–76+. Установлено 
наличие коррелѐции ДА с величиной основного обмена (ВОО), рѐдом 
антропометрических показателей. Так, свѐзь между ДА и ВОО трактуетсѐ 
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как зависимость между двумѐ составлѐящими энергетических затрат – в 
покое и при физической активности, соотношение которых и определѐет 
состоѐние здоровьѐ. В тоже времѐ коррелѐции с показателѐми, 
отражаящими уровень развитиѐ мышечной системы (масса, окружность 
грудной клетки, уровень кистевой динамометрии), иллястрируят 
позитивное влиѐние ДА на работоспособность, отображаѐ, что ухудшение 
физического развитиѐ снижает ее уровень.  

Имеящиесѐ сведениѐ позволѐят утверждать важность ДА в развитии 
избыточной массы тела и ожирениѐ *9, 320–326; 7, 407–413+. Подтверждено 
наличие коррелѐций между ДА и пищевыми привычками (скоростья еды, 
наличием перекусов между приемами пищи и др.) *8, 72–76+. Это позволило 
сформулировать механизм развитиѐ данной зависимости: увеличение 
времени на еду – снижение двигательной активности – гиподинамиѐ – 
ожирение. 

Бар-Ор О., Роуланд Т. *2, 120–132+, при анализе методов оценки ДА и 
энергетических затрат, отмечаят, что наиболее эффективной при 
исследовании ДА лиц зрелого возраста ѐвлѐетсѐ методика шагометрии. 
Валидность ее подтверждаетсѐ высоким уровнем коррелѐции полученных 
с ее помощья данных с потреблением кислорода, которое измерѐлось во 
времѐ ходьбы или бега на тредмиле *5, 362–371+, а зависимость с 
непосредственными наблядениѐми ДА находилась на уровне 
функциональной свѐзи *6, 407–413]. 

Исследование закономерностей двигательной активности позволило 
подтвердить, что ее контроль ѐвлѐетсѐ важным компонентом мониторинга 
здоровьѐ и соответствует его основным принципам, подтверждено, что 
метод шагометрии может быть рекомендован в качестве скрининга при 
оценке состоѐниѐ здоровьѐ лиц зрелого возраста *4, 263–266]. 

Формулировка цели и задач работы. Исходѐ из изложенного, целья 
работы был анализ основных сезонных закономерностей ДА при контроле 
с помощья электронного шагомера.  

Материалы и методы исследованиѐ. В качестве материалов 
исследованиѐ использованы результаты мониторинга ДА, полученные с 
помощья электронного педометра фирмы «Омрон» производство Японии. 
Программа контролѐ ДА базируетсѐ на использовании массы тела и средней 
длины шага испытуемого и вклячает величины ходьбы и бега в течение 
суток. Устройство фиксирует и рассчитывает следуящие показатели: общаѐ 
ДА (шаги), ДА в аэробном режиме (шаги), времѐ ДА в аэробном режиме 
(минуты), энергетические затраты на ДА (ккал), количество утилизированного 
жира (г), общаѐ пройденнаѐ дистанциѐ (км). Достаточное количество 
оцениваемых показателей, совместимость с компьятером, простота и 
удобство получениѐ и обработки данных должны быть оценены как 
аргументы в пользу широкого применениѐ аналогичных устройств в 
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повседневном контроле функционального состоѐниѐ. Длѐ установлениѐ 
сезонных особенностей предметом анализа были выбраны один зимний 
(февраль) и один летний (ияль) месѐцы 2012–2015 гг.  

Статистическаѐ обработка полученных данных проведена с 
помощья лицензированных пакетов электронных таблиц Excel (2010), с 
определением основных  критериев описательной статистики. 

Основной материал исследованиѐ. Выбор месѐцев наблядениѐ был 
определен тем, что они отражаят сезоны года, существенно влиѐящие на 
повседневнуя ДА. Лето ѐвлѐетсѐ периодом рекреации, а февраль относитсѐ 
к рабочему периоду, что позволѐет оценивать именно ДА повседневной 
жизни, не зависѐщуя от дополнительных занѐтий физической культурой и 
спортом. 

Анализ результатов, приведенных в таблице 1, позволѐет заклячить, 
что величина ДА достаточно высока, что должно быть истолковано как 
доказательство здоровой направленности образа жизни.  

Таблица 1 
Результаты двигательной активности за 2012–2015 гг 

Период 
наблядениѐ 

Общаѐ  
ДА (шаги) 

Ааэробнаѐ ДА 
(шаги) 

ДА в аэробном 
режиме (мин) 

Ияль 2012 г 15315,55±986,181 6886,87±752,701 66,42±7,191 

Февраль 2013 г 15625,24±469,301 7134,07±442,811,2 66,97±4,281,2 

Ияль 2013 г 17780,19±1171,32 8256,23±1015,963 77,19±9,541 

Февраль 2014 г 17557,54±707,73 9385,89±745,96 84,89±6,38 

Ияль 2014 г 18841,03±1100,76 10627,68±680,91 102,90±6,42 

Февраль 2015 г 16388,54±1008,75 10027,36±973,65 94,57±8,83 

Примечаниѐ: 1 – отличиѐ с аналогичным месѐцем 2014 года достоверны  
(p<0,05), 2 – отличиѐ с аналогичным месѐцем 2015 года достоверны (p<0,05), 3 – 
тенденциѐ к достоверности с аналогичным месѐцем 2014 года (p<0,1) 

 

Известно, что длѐ профилактики гиподинамии объем ДА должен 
составлѐть десѐть тысѐч шагов ежедневно. Результаты таблицы 1 в 1,5–
1,8 раза превышаят рекомендованнуя норму. Удельный вес ДА, 
осуществлѐемой в аэробном режиме, составлѐет 45–60% от общей ДА, что 
также должно быть оценено как позитивный фактор. Известно, что именно 
ДА в аэробном режиме оказывает тренируящий эффект на организм, 
способствует утилизации жира, интенсификации метаболизма.   

Кроме того, согласно  рекомендациѐм относительно здорового 
образа жизни, минимальнаѐ величина ДА, осуществлѐемой в аэробном 
режиме, должна составлѐть не менее 30 мин. Установленные величины в 
2-3 раза превышаят указанный параметр.  

Подтверждено наличие выраженной тенденций к росту ДА за 
период наблядениѐ, доказательством чего ѐвлѐетсѐ существенное 
возрастание ее общего объема в ияле и феврале 2014 года по сравнения 
с иялем 2012 и февралем 2013 года. Даннаѐ тенденциѐ подтверждена при 
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анализе объема ДА в аэробном режиме, причем еще более выраженным, 
а также анализом динамики времени ДА в аэробном режиме. 

Результаты, приведенные в таблице 2, еще раз подтверждаят 
сделанные ранее заклячениѐ о высоком уровне и здоровье 
направлѐящем действии ДА. Анализ среднемесѐчных значений за весь 
период наблядениѐ позволѐет считать величины ДА достоверными и 
стабильными, о чем свидетельствуят низкие величины ошибок, не 
превышаящие 10% от средних показателей.  

Величина энергетических затрат на ДА за период наблядениѐ 
колеблетсѐ в пределах 600-800 ккал, что также должно быть оценено как 
позитивный фактор. Согласно действуящим рекомендациѐм при общей 
энергетической ценности рациона 2500-2800 ккал и соблядении баланса 
энергии на ДА должно приходитьсѐ 500-700 ккал, что в основном 
соответствует полученным результатам. Это дает основаниѐ считать, что в 
данном случае  соблядаетсѐ такой принцип рационального питаниѐ как 
баланс энергии, что обеспечивает состоѐние равновесиѐ между 
энергопотреблением и затратами энергии.   

Таблица 2 
Энергетические затраты и величина ДА за 2012–2015 гг 

Период 
наблядениѐ 

Затраты энергии 
(ккал) 

Дистанциѐ (км) Количество 
сжигаемого  

жира (г) 

Ияль 2012 г 671,26±44,631 10,72±0,691 39,03±2,631 

Февраль 2013 г 591,86±18,721,2 9,37±0,281,2 34,16±1,101,2 

Ияль 2013 г 708,58±50,03 11,04±0,773 41,94±3,04 

Февраль 2014 г 779,96±34,52 12,28±0,50 46,52±2,19 

Ияль 2014 г 822,94±49,88 13,18±0,77 48,94±2,91 

Февраль 2015 г 712,71±46,32 11,47±0,71 42,75±2,89 

Примечаниѐ. 1 – отличиѐ с аналогичным месѐцем 2014 года достоверны  
(p<0,05), 2 – отличиѐ с аналогичным месѐцем 2015 года достоверны  (p<0,05), 3 – 
тенденциѐ к достоверности с аналогичным месѐцем 2014 года (p<0,1) 

 

Результаты оценки величины дистанции, приведенные в таблице 2, 
составлѐят порѐдка 9–13 км, причем наблядаетсѐ постепенное 
увеличение в процессе наблядениѐ. На наш взглѐд, это не только 
свидетельствует о здоровом образе жизни, но и может быть истолковано 
как свидетельство постепенного увеличениѐ физической 
подготовленности, как одного из критериев оценки здоровьѐ. 

Установленные величины утилизируемого жира достаточно стабильны 
и также имеят тенденция к росту в процессе наблядениѐ. Учитываѐ, что 
стабильность массы тела ѐвлѐетсѐ одним из показателей физического 
здоровьѐ, это также должно быть оценено как позитивный фактор. 

В тоже времѐ анализ ДА по сезонам в пределах одного календарного 
года не показал существенных различий. На наш взглѐд, это должно  быть 
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оценено как свидетельство стабильности ДА взрослого человека, в 
отличие от детей, у которых наблядаетсѐ увеличение ДА в летний период. 

Выводы и перспективы дальнейших научных исследований. Таким 
образом, анализ ДА установил ее достаточно высокий уровень и 
стабильность, не зависѐщие от сезона календарного года, что позволѐет ее 
оценивать как фактор профилактики гиподинамии. В динамике 
наблядениѐ подтвержден постепенный рост всех исследованных 
показателей, что должно быть истолковано как доказательство здорового 
образа жизни. Удельный вес ДА в аэробном режиме, временные затраты 
на аэробнуя ДА достаточно велики и превышаят рекомендуемые. Это 
дает основаниѐ считать нагрузку тренируящей, а интенсивность обмена 
веществ достаточной, обеспечиваящей стабильность массы тела. В пользу 
этого предположениѐ говорѐт и величины энергетических затрат на ДА, 
которые могут быть истолкованы как доказательство соблядениѐ 
принципа баланса энергии. Использование  электронного шагомера длѐ 
контролѐ ДА ѐвлѐетсѐ удобным, простым способом контролѐ ДА и может 
быть использовано  мониторинге здоровьѐ на различных уровнѐх. 
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РЕЗЯМЕ 
Подригало Л., Платонова А., Сокол К. Основные закономерности двигательной 

активности в зависимости от сезона года.  
Цель: анализ основных сезонных закономерностей двигательной активности при 

контроле с помощья электронного шагомера. Материалы: результаты двигательной 
активности зимнего (февраль) и летнего (ияль) месѐцев 2012 – 2015 гг. Результаты: 
подтверждены высокие и стабильные уровни всех показателей двигательной 
активности  с постепенным увеличением в процессе наблядениѐ. Выводы: высокий 
уровень и стабильность двигательной активности не зависѐт от сезона года. 
Изученные показатели превышаят рекомендуемые нормы. Использование 
электронного шагомера ѐвлѐетсѐ удобным, простым способом мониторинга здоровьѐ 
на различных уровнѐх. 

Ключевые слова: двигательнаѐ активность, закономерности, шагометриѐ, 
здоровье, сезон, года, мониторинг. 

SUMMARY. 
Podrigalo L., Platonova A.,. Sokol K. The basic regularities of motor activity depending 

on the season.  
The deterioration of public health necessitates the maintenance of the control of health 

of the general public, study and development of the necessary preventive and curative 
measures. Physical activity is a promising indicator for evaluating lifestyle and health. 

The objective is to analyze the basic seasonal patterns of physical activity in monitoring 
with an electronic pedometer.  

The materials: the study used the results of the motor activity of the winter (February) 
and summer (July) months of 2012 - 2015. The results are verified high and stable value of 
motor activity in the 1.5-1.8 times higher than the recommended norm. The proportion of 
motor activity carried out in aerobic mode is 45-60% of total locomotor activity, motor 
activity time in the aerobic mode is 2-3 times higher than that recommended. It confirmed 
the presence of a pronounced tendency to growth rates of motor activity during the 
observation period. The value of the energy cost of locomotor activity during the observation 
period varies between 600-800 kcal.  

The results are that the deterioration of public health necessitates the maintenance of 
the control of health of the general public, study and development of the necessary 
preventive and curative measures. Results passable distances are in the order of 9-13 km, 
with a gradual increase in the monitoring process. The mean values of disposition of fat are 
stable enough, make up 39-48 g, and tend to increase in the course of the observation.  

The analysis of physical activity on the seasons within the same calendar year did not 
show significant differences. The conclusions are to set a high enough level and stability of 
physical activity that are independent of the calendar season, enabling it to assess how an 
inactivity prevention factor. The gradual growth of all studied indicators shows a focus on a 
healthy lifestyle. The share of motor activity in the aerobic mode, the time spent on aerobic 
locomotors activity exceeded the indicative value of the energy costs can be interpreted as an 
evidence of compliance with the principle of energy balance. Using the electronic pedometer 
is an easy, simple way health monitoring at different levels.  

Key words: motor activity, patterns, pedometer, health, season, year, monitoring. 
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ОЦЕНКА РИСКА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИа УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИа ЗДОРОВЬЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ И ШКОЛЬНИКОВ 
 

Сформовано доказову базу впливу комплексу факторів освітнього середовища на 
динаміку показників здоров’ѐ. Визначено пріоритетні фактори ризику, інформаційний 
показник стану здоров’ѐ – індекс нездоров’ѐ. Це підтверджую доцільність адресного 
управліннѐ факторами освітнього середовища закладів освіти з метоя зниженнѐ 
ризиків несприѐтливого впливу. Розроблена нами система класифікації ризиків закладів 
освіти дозволѐю визначити доцільність проведеннѐ виробничого контроля щодо 
відповідності факторів освітнього середовища  санітарним нормам і правилам. 
Виокремлено рівні ризику закладів освіти: ризик санітарно-епідеміологічного 
благополуччѐ об’юкта; ризик санітарно-гігіюнічних показників; ризик окремих 
критеріальних ознак, ѐкі формуять санітарно-гігіюнічні показники.  

Ключові слова: санітарно-епідемілогічне благополуччѐ, школѐрі, дошкільнѐта, 
стан здоров’ѐ, освітню середовище, ризик здоров’я.  

 

Постановка проблемы. Современной государственной политикой в 
сфере образованиѐ на первый план выдвинута задача повышениѐ активности 
учреждений образованиѐ в формировании здоровьѐ детей и подростков, 
поскольку их заболеваемость на протѐжении последних лет остаетсѐ на 
высоком уровне.  

Длѐ целенаправленного управлениѐ процессами формированиѐ 
здоровьѐ и качеством среды обитаниѐ в целѐх минимизации воздействиѐ 
неблагоприѐтных факторов необходимо располагать научно обоснованными 
представлениѐми о факторах риска среды обитаниѐ.  

Административные действиѐ учреждениѐ, осуществлѐящего 
госсаннадзор, в отношении проверѐемого субъекта, определѐятсѐ 
действуящим законодательством Республики Беларусь. Вместе с тем, 
применѐемые меры должны быть адекватны выѐвленным нарушениѐм и 
отражать зависимость от предполагаемой степени влиѐниѐ на санитарно-
эпидемиологическое благополучие учреждениѐ.  

Анализ актуальных исследований. В настоѐщее времѐ данными 
официальной статистики, результатами профилактических осмотров и 
собственными научных исследований подтверждаетсѐ тенденциѐ ухудшениѐ 
состоѐниѐ здоровьѐ детского населениѐ. Так, по результатам углубленных 
осмотров в 2012 г. к первой группе здоровьѐ относѐтсѐ 26,5 % (2011 г. – 
25,7 %) учащихсѐ школьного возраста (6–17 лет) от числа осмотренных, 
вторуя группу составлѐят 56,1 % (2011 г. – 56,6 %) учащихсѐ, третья – 15,7 % 
(2011 г. – 16,1 %), четвертуя – 1,7 %. За времѐ обучениѐ уменьшаетсѐ 
количество детей первой группы здоровьѐ нарѐду с увеличением 
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наполнѐемости третьей группы здоровьѐ, при этом в большей степени, чем 
10 лет назад. В 2012 г. в количество детей 6-летнего возраста третьей группы 
здоровьѐ составило 8,3 %, к 9 классу отмечаетсѐ рост детей третьей группы 
здоровьѐ, их количество составило 14,9 % (2011 г. – 16 %) [1].  

Большинство научных публикаций свидетельствует о 
многофакторном воздействии среды обитаниѐ на здоровье детей, причем, 
внешнесредовые факторы в настоѐщее времѐ по своему значения лишь 
немногим уступаят биологическим.  

Среди внешних факторов риска, формируящих различные 
предпатологические и патологические состоѐниѐ у детей и подростков, 
ведущими оказываятсѐ условиѐ воспитаниѐ и обучениѐ, не соответствуящие 
гигиеническим нормам. Так, прѐмаѐ свѐзь частоты жалоб на здоровье 
отмечена с площадья на одного ребенка, фактической наполнѐемостья 
групп в детских садах, недостаточный набор помещений и предметов 
мебели, нарушениѐми в работе санитарно-технических систем и 
количеством нестандартных проб при лабораторных исследованиѐх, а также 
с общей продолжительностья пребываниѐ детей в школе *2+.  

В современных условиѐх изменилась роль и поменѐлась значимость 
влиѐниѐ на здоровье учащихсѐ «внутришкольных факторов». Кроме 
влиѐниѐ светового режима, микроклимата учебных помещений, 
эффективности подбора учебной мебели в соответствие с 
морфофункциональными особенностѐми ребенка, его качества и в целом 
санитарно-эпидемиологического благополучиѐ учреждениѐ образованиѐ, 
дополнительно сформировались новые факторы.  

Из анализа литературных данных становитсѐ очевидным, что, 
несмотрѐ на многочисленные исследованиѐ, проблема оптимизации 
условий обучениѐ и воспитаниѐ детей в учреждениѐх образованиѐ 
остаетсѐ недостаточно разрешенной и актуальной. Необходим поиск 
современных подходов к решения задач профилактической медицины, 
одной из которых ѐвлѐетсѐ снижение уровнѐ негативного воздействиѐ 
факторов внутришкольной среды обитаниѐ на здоровье и 
предупреждение развитиѐ ассоциированных заболеваний. 

Цель – оптимизациѐ подходов в части надзорной деѐтельности 
системы государственного санитарного надзора с учетом критериев, по 
которым оцениваетсѐ степень санитарно-эпидемиологической опасности 
субъектов хозѐйствованиѐ длѐ здоровьѐ детского населениѐ.  

В настоѐщее времѐ назрела необходимость в основу положить оценку 
рисков, под которой необходимо понимать последовательный процесс: 
идентификации риска, анализа риска, оценки риска. 

Методы исследованиѐ. Длѐ решениѐ указанных задач предусмотрено 
использование в практике работы контрольных списков вопросов (чек-
листов) длѐ учреждений образованиѐ. Контрольный список вопросов (чек-
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лист) в соответствии законодательством Республики Беларусь определѐет 
исчерпываящий перечень требований, которые могут быть предъѐвлены 
проверѐемому субъекту и устанавливает единые требованиѐ к процедуре 
оценки санитарно-эпидемиологической надежности субъектов 
хозѐйствованиѐ. Содержание чек-листа представлѐет собой перечень 
факторов, установленных санитарными нормами и правилами длѐ 
учреждений образованиѐ и другими техническими нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь 3, 4. Ранжирование степени 
опасности каждого из 10 санитарно-гигиенических показателей (далее – СГП), 
характеризуящих требованиѐ к территории, здания, помещениѐм, 
оборудования, образовательному процессу и физвоспитания, 
медобеспечения и питания и др., предусмотрено исходѐ из суммы 
критериальных признаков. Количество критериальных признаков санитарно-
гигиенического показателѐ определено в зависимости от предполагаемой 
степени влиѐниѐ на санитарно-эпидемиологическуя надежность 
учреждениѐ и варьировало в зависимости от типа учреждениѐ: от 63 длѐ 
детских садов до 84 длѐ школ. При этом максимальное количество баллов по 
каждому критериальному признаку – 5 баллов. В своя очередь 
критериальный признак сформирован исходѐ из эпидемиологической 
значимости требований санитарных норм и правил. К примеру, отдельные 
требованиѐ (пункты) санитарных норм и правил (соблядение технологии 
приготовлениѐ бляд, соблядение работниками личной гигиены и другое) 
разделены на несколько критериальных признаков, а некоторые пункты 
санитарных норм и правил наоборот, объединены в один критериальный 
признак (в таких санитарно-гигиенических показателѐх, как требованиѐ к 
здания, к территории, к оборудования помещений и других). Фактическаѐ 
оценка количества баллов по каждому критериальному признаку 
определѐетсѐ исходѐ из степени (в %) выполнениѐ гигиенического 
требованиѐ, представленной в чек-листе. При этом, степень риска 
учреждениѐ образованиѐ в плане его санитарно-эпидемиологического 
благополучиѐ целесообразно определѐть в зависимости от суммы баллов, 
полученных при оценке всех СГП с градацией: риск не выражен или выражен 
слабо, среднѐѐ степень риска, выраженный риск. 

Исследование СЭБ осуществлѐлось методом естественного 
гигиенического эксперимента в 4 детских садах и 8 школах г. Минска в 

соответствии с алгоритмом оценки 5.  
Изложение основного материала. Проведенное санитарно-

гигиеническое обследование позволило получить представление о качестве 
образовательной среды, точно выразив качественные критерии 
количественными оценками, определив их степень соответствиѐ санитарно-
гигиеническим требованиѐм. По каждому блоку критериальных признаков, 
объединенных в СГП, провели расчет интегральных показателей качества 
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СЭБ, получили 10 СГП, характеризуящих все условиѐ образовательной среды. 
Часть критериальных признаков, входѐщих в состав СГП имеет лишь 
качественные характеристики и простое суммирование недостаточно 
объективно при комплексном оценивании СЭБ. Длѐ получениѐ 
количественного выражениѐ всех изучаемых (в том числе и качественных) 
показателей был использован системный подход с применением 
интегральных показателей, что позволило устранить разнонаправленность 
критериальных признаков. Так, фактические величины интегральных 
показателей, характеризуящих отдельные СГП, колебались от 0,531 до 1,0 в 
детском саду, и от 0,711 до 1,0 в школе, что свидетельствует о наличии 
«резервов» увеличениѐ нездоровьѐ детей в зависимости от условий 
пребываниѐ в учреждении образованиѐ. Выѐвили, что в пределах одного 
учреждениѐ величины интегральных показателей также варьировали от 
оптимального до неудовлетворительного. Состоѐние параметров среды, при 
котором низкое качество одних взаимокомпенсируетсѐ другими, обусловило 
картину распределениѐ по уровня СЭБ. 

В рамках выполнениѐ исследованиѐ проводилась оценка качества 
воздуха в учебных помещениѐх в соответствии с положениѐми 
руководства ВОЗ по качеству воздуха внутри помещений. В тот же период 
времени были выполнены спирометрические пробы и анкетирование 
родителей длѐ последуящего анализа распространенности среди 
школьников респираторных и аллергических симптомов, с целья поиска 
причинно-следственных свѐзей между распространенностья данных 
отклонений в состоѐнии здоровьѐ и основными параметрами 

внутришкольной среды 6, 7. 
Длѐ определениѐ степени влиѐниѐ условий среды учреждений 

образованиѐ на состоѐние здоровьѐ учащихсѐ и воспитанников 
проанализированы коррелѐционные свѐзи между изменением индекса 
нездоровьѐ детей в динамике обучениѐ и пребыванием в учреждениѐх и 
СГП, представленными в виде интегральных показателей.  

Длѐ обнаружениѐ причинно-следственных свѐзей сравнивали 
вероѐтность формированиѐ функциональных школьно-обусловленных 
нарушений за период обучениѐ и пребываниѐ в образовательной среде.  

С целья поиска причинно-следственных свѐзей между 
распространенностья респираторных и аллергических нарушений и 
отклонений в состоѐнии здоровьѐ изучили риск, формируемый 
загрѐзнением воздушной среды учебных помещений. 

Сравнительнаѐ оценка состоѐниѐ здоровьѐ при поступлении в 
учреждение образование и через три года посещениѐ позволила накопить 
достаточное количество данных, характеризуящих динамическое 
изменение показателей здоровьѐ. Оценка риска здоровья детей также 
выполнена с использованием интегрального системного подхода *8, 9+.  
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Анализируѐ взаимосвѐзи между показателѐми здоровьѐ и 
условиѐми образовательной среды, представленными в количественном 
выражении (с применением интегральных оценок СГП), использовали в 
качестве индивидуальных характеристик динамику изменениѐ индекса 
нездоровьѐ за период пребываниѐ в учреждении образованиѐ – дельта 
Инз. Определили, что дельта Инз ѐвлѐетсѐ показателем состоѐниѐ 
здоровьѐ, информативно отражаящим качество внутришкольной среды 
при величине в диапазоне от 0,175 до 0,335.  

Риска здоровья воспитанников детских садов определен путем 
анализа взаимосвѐзи результатов сравнительной оценки состоѐниѐ здоровьѐ 
при поступлении в дошкольное учреждение и через два-три года посещениѐ 
(258 обследований, из них 130 обследований мальчиков, 128 обследований 
девочек), представленных в количественном выражении (с применением 
интегральных показателей – Инз), и интегральными характеристиками 
санитарно-гигиенических показателей СЭБ детских садов (67 критериальных 
признаков и 10 СГП). Выѐвлена среднѐѐ отрицательнаѐ свѐзь Инз: с 
оборудованием системы механической приточно-вытѐжной вентилѐции в 
основных помещениѐх детского сада, условиѐми проветриваниѐ помещений 
и параметрами температуры воздуха (r = – 0,335); с соблядением 
установленных сроков прохождениѐ гигиенического обучениѐ работниками 
учреждений (r = – 0,309). Среднѐѐ отрицательнаѐ свѐзь Инз обнаружена с 
соблядением требований к озеленения территории детского сада  
(r = – 0,244), обеспечением функционально-планировочной структуры и 
зонированием групп помещений (r = – 0,254), искусственным освещением 
рабочих мест (r = – 0,228), условиѐми содержаниѐ хозѐйственной площадки, 
территории (r = – 0,228), своевременностья проведениѐ ежедневной и 
генеральной уборок основных помещений зданиѐ (r = – 0,175). Аналогичнаѐ 
отрицательнаѐ свѐзь установлена с рѐдом КП по требованиѐм соблядениѐ 
санитарно-противоэпидемического режима в пищеблоке и требованиѐм к 
качеству питаниѐ и контроля: значимый коэффициент коррелѐции колебалсѐ 
от r = – 0,175 до r = – 0,309.  

Таким образом, длительное пребывание детей в условиѐх детского 
сада подтверждает их большуя чувствительность к изменѐящимсѐ 
средовым условиѐм.  

Риска здоровья учащихсѐ школ определен путем анализа 
взаимосвѐзи результатов сравнительной оценки состоѐниѐ здоровьѐ при 
поступлении в образовательное учреждение и через три года обучениѐ 
(978 обследований, из них 526 обследований мальчиков, 452 обследованиѐ 
девочек), представленных в количественном выражении (с применением 
интегральных показателей – Инз), и интегральными характеристиками 
санитарно-гигиенических показателей СЭБ школы. 
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Логическаѐ интерпретациѐ факторного анализа базируетсѐ на уровнѐх 
коррелѐционных свѐзей до 0,3, что позволѐет говорить о тенденциѐх 
ухудшениѐ состоѐниѐ здоровьѐ под влиѐнием условий обучениѐ в младшей 
школе. Причина, видимо, в том, что состоѐние здоровьѐ индивидов в 
данном виде системного анализа многовариантно, в то времѐ как условиѐ 
обучениѐ более однотипны. Втораѐ возможнаѐ причина в том, что 
значительное количество детей поступаят в школу с нарушениѐми в 
здоровье, которые в дальнейшем усугублѐятсѐ в гигиенически 
неадекватных условиѐх.  

Длѐ установлениѐ степени сопрѐженности нарушениѐ опорно-
двигательного аппарата школьников за времѐ обучениѐ на I ступени 
образованиѐ, производилсѐ расчет абсолятного риска (R) развитиѐ данных 
нарушений среди экспонированных (учащихсѐ на момент окончаниѐ 4-го 
класса), и абсолятный риск среди не экспонированных (учащихсѐ на 
момент поступлениѐ в 1-й класс). Относительный риск развитиѐ нарушений 
опорно-двигательного аппарата в процессе обучениѐ в школе 
увеличиваетсѐ в 3,8 раз и достоверно свѐзано с пребыванием в учебном 
учреждении в процессе обучениѐ. Обращает на себѐ внимание, что 
атрибутивнаѐ фракциѐ составила 73,5 %, что доказывает высокуя степень 
обусловленности всех нарушений опорно-двигательного аппарата 
пребыванием учащихсѐ в школе. Причем, риск развитиѐ нарушений 
опорно-двигательного аппарата возрастал в 1,46 раз при обучении в 
учреждениѐх с низкой оценкой СГП, характеризуящих требованиѐм к 
здания и оборудования помещений (состоѐние санитарно-технического 
оборудованиѐ, оснащение мебелья основных учебно-воспитательных 
помещений, размещение зданиѐ, набор и площади помещений и др.), 
атрибутивнаѐ фракциѐ составила 31,6 %.  

Риск развитиѐ нарушениѐ зрениѐ среди детей также обусловлен 
факторами внутришкольной среды. Относительный риск развитиѐ данной 
патологии в процессе обучениѐ в школе увеличиваетсѐ в 1,25 раз, 
атрибутивнаѐ фракциѐ представлѐет – 20,5 %, т.е. пѐтаѐ часть всех случаев 
нарушений зрениѐ обусловлено пребыванием учащихсѐ в школе. 

Полученные данные позволѐят предположить о наличии факторов 
риска внутришкольной среды. Среди указанных факторов имеят место 
управлѐемые факторы, влиѐние которых на состоѐние здоровьѐ 
школьников составлѐет до 30 % всех воздействий образовательной среды. 
Установлено, что оптимизациѐ санитарно-гигиенических условий 
способствует улучшения здоровьѐ учащихсѐ на 11 %. 

Нами разработана и предложена система по учету, обработке и 
хранения показателей СЭБ в виде компьятерного ресурса. Он 
предназначен длѐ оценки степени риска учреждений образованиѐ, вклячаѐ 
учреждениѐ общего среднего образованиѐ, дошкольного и специального 
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образованиѐ, учреждениѐ длѐ детей-сирот. Данной программой 
предусмотрена возможность оценки факторов риска отдельных 
критериальных показателей, значимость которых определена путем 
анализа коррелѐционных свѐзей между перечнем критериальных 
признаков (далее – КП), вкляченных в список СГП, и динамическим 
изменением состоѐниѐ здоровьѐ учащихсѐ и воспитанников УО разных 
типов, выраженных количественными показателѐми. 

Определение степени риска СГП положено в основу работы 
компьятерной программы по учету, обработке и хранения показателей 
санитарно-эпидемиологического благополучиѐ. Кроме того, данной 
программой предусмотрена возможность оценки факторов риска отдельных 
критериальных показателей, значимость которых определена путем анализа 
коррелѐционных свѐзей между перечнем критериальных признаков, 
вкляченных в список санитарно-гигиенических показателей, и 
динамическим изменением состоѐниѐ здоровьѐ учащихсѐ и воспитанников 
учреждений образованиѐ разных типов, выраженных количественными 
показателѐми. 

На анализе рисков также должна основыватьсѐ программа 
производственного контролѐ учреждениѐ образованиѐ в части показателей 
безопасности и безвредности длѐ жизни и здоровьѐ детского населениѐ, так 
как, определив в ходе гигиенической диагностики объекта уровень и 
степень риска, необходимо отслеживать программу производственного 
контролѐ на наличие мероприѐтий по устранения несоответствий и 
недопущениѐ этих нарушений.  

Использование указанной системы позволит провести реальнуя 
оценку возможного неблагоприѐтного воздействиѐ условий обучениѐ и 
воспитаниѐ на здоровье детей и подростков; определить расстановку 
приоритетов в реализации алгоритмов и перечень сил и средств, 
необходимых длѐ обеспечениѐ санитарно-эпидемиологического 
благополучиѐ (далее СЭБ) объекта. При этом, если СЭБ объекта – это 
состоѐние функционированиѐ объекта, при котором отсутствует вредное 
воздействие на организм человека факторов образовательной среды и 
обеспечиваятсѐ благоприѐтные условиѐ его жизнедеѐтельности, то 
лабораторные, инструментальные, организационно-технические, 
экономические и другие мероприѐтиѐ и методы, обеспечиваящие 
соблядение и оценку СЭБ, – это система мер обеспечениѐ СЭБ. 

Выводы и перспективы дальнейших научных исследований. 
Разработаннаѐ нами система классификации рисков учреждений 
образованиѐ позволѐет определить целесообразность проведение 
производственного контролѐ на соответствие факторов образовательной 
среды санитарным нормам и правилам и выделить уровни риска 
учреждений: риск санитарно-эпидемического благополучиѐ объекта в 
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целом в зависимости от уровнѐ СЭБ; риск санитарно-гигиенических 
показателей; риск отдельных критериальных признаков, формируящих 
санитарно-гигиенические показатели.  

Создание надлежащей и эффективной структуры контролѐ длѐ 
управлениѐ определѐемыми рисками позволит специалистам 
государственного санитарного надзора в области гигиены детей и 
подростков проводить адекватнуя оценку факторов образовательной среды. 
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РЕЗЯМЕ 
Пронина Т., Полѐнскаѐ Я., Карпович Н. Оценка риска санитарно-

эпидемиологического благополучиѐ учреждений образованиѐ здоровья 
дошкольников и школьников. 

Сформировали доказательнуя базу влиѐниѐ комплекса факторов 
образовательной среды на динамику показателей здоровьѐ. Определили 
приоритетные факторы риска, определили информативный показатель состоѐниѐ 
здоровьѐ – индекс нездоровьѐ. Это подтверждает целесообразность адресного 
управлениѐ факторами образовательной среды учреждений образованиѐ в целѐх 
снижениѐ рисков неблагоприѐтного воздействиѐ. Разработаннаѐ нами система 
классификации рисков учреждений образованиѐ позволѐет определить 
целесообразность проведение производственного контролѐ на соответствие 
факторов образовательной среды санитарным нормам и правилам. Выделили 
уровни риска учреждений образованиѐ: риск санитарно-эпидемиологического 
благополучиѐ объекта; риск санитарно-гигиенических показателей; риск отдельных 
критериальных признаков, формируящих санитарно-гигиенические показатели.  

Ключевые слова: санитарно-эпидемиологическое благополучие, школьники, 
дошкольники, состоѐние здоровьѐ, образовательнаѐ среда, оценка риска. 

SUMMARY 
Pronina T., Polynskaya Y., Karpovich N. Risk assessment of the sanitary and 

epidemiological welfare of preschool and school educational establishments to the 
children’s health. 

The risk-oriented model of control of sanitary-epidemiological welfare level of the 
educational establishments was adopted because of lots of quality characteristics. Health 
criteria are multifarious and dynamic during the educational period. To minimize the impact 
of adverse factors it is necessary to have science-based concepts of education environment of 
the risk factors.  

The integrated approach provides the unified technique of an estimation of conditions 
of educational environment as one of the most significant and informative blocks of the 
factors of an environment, allows giving more objective quantitative characteristic of the 
sanitary-and-hygienic parameters which have qualitative-quantitative categories. It allows 
arranging on one scale not only the characteristics of a state of health, but also the 
parameters of the environment. The quantity health indicator – an index of «unhealthiness», 
which most objectively reflects a degree of «loss of health», was used. The index of 
«unhealthiness» is an expedient for a quantitative estimation of health.  

The evidence base of influence of educational environment factors to the dynamics of 
the health indicators was formed. The hygienic diagnostics of sanitary-epidemiological 
welfare level of the educational establishments was performed. The systematic approach 
which is used as the integral criteria for qualitative as quantitative characteristics of 
educational environment and children’s health was used.  

The science-based model system of risk assessment of the education environment 
influence on the children’s health was offered. The main risk factors and informative health 
indicator – an illness index – were identified.  

This confirms the appropriateness of the address control factors of the educational 
environment of educational institutions in order to reduce the adverse effects of risks.  

We have developed a classification system for risk factors of educational 
establishment to determine the feasibility of carrying out an in-process monitoring for 
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compliance with the educational environment factors, sanitary norms and rules. The risk 
levels of educational institutions were identified: the risk of sanitary and epidemiological 
welfare of the educational establishment; the risk of sanitary and hygienic indicators; the risk 
of the individual criterion signs of forming health indicators. 

Key words: sanitary-epidemiology welfare, educational environment, children’s 
health status, risk assessment. 
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Одеська національна академіѐ  
зв’ѐзку ім. О. С. Попова 

  А. Босенко, О. Клименко 
Південноукраїнський національний 

педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського  
  

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ аК КРИТЕРІЙ ОЦІНЯВАННа 
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННа 
  

Робота спрѐмована на вивченнѐ особливостей розвитку рухових ѐкостей 
студентів у процесі фізичного вихованнѐ з використаннѐм розроблених регіональних 
критеріїв оціняваннѐ фізичної підготовленості на основі методу сигмальних 
відхилень. Встановлено, що 35,4 % спостережуваних студентів мали середній рівень 
фізичної підготовленості, 28,4 % – нижче середнього та 8,6 % – мали низький рівень. 
Студентів з рівнем вище за середній у нашій вибірці було всього 22,9 %, і ще рідше 
зустрічалисѐ студенти з високим рівнем – лише у 4,7 % випадків. Подальші 
дослідженнѐ будуть спрѐмовані на визначеннѐ взаюмозв’ѐзку показників фізичної 
підготовленості та функціонального тестуваннѐ.  

Ключові слова: фізичне вихованнѐ, фізична підготовленість, функціональні 
можливості, рухові ѐкості, нормативні вимоги, тестуваннѐ, студенти, здоров’ѐ. 

 

Постановка проблеми. Одними з основних завдань фізичного 
вихованнѐ у вищих навчальних закладах України ю залученнѐ студентів до 
систематичних занѐть фізичними вправами, збереженнѐ і зміцненнѐ 
здоров’ѐ, забезпеченнѐ високого ступеня розвитку рухових ѐкостей, 
розширеннѐ функціональних можливостей організму студентів, придбаннѐ 
знань, умінь і навичок, необхідних длѐ майбутньої  професійної діѐльності. 
Вирішення цих важливих завдань присвѐчено велика низка наукових праць у 
галузі фізичної культури [2, 23; 3, 21; 4, 3; 5, 27; 11, 7, 33, 165; 12, 4, 9].  

Актуальність теми зумовлена необхідністя розробки та вирішеннѐ  
проблеми удосконаленнѐ фізичної підготовленості студентів, методів її 
оцінки, ѐкі ю важливими складовими ѐкості результатів педагогічної 
діѐльності, ефективності освітніх систем у вищих навчальних закладах у 
напрѐмі фізичного вихованнѐ студентської молоді, особливо на сучасному 
етапі його реформуваннѐ.  

Фізична підготовленість ю важливим показником стану здоров’ѐ 
студентів. Між ними існую тісний взаюмозв’ѐзок *13, 101; 14, 38+. Відомо, що 
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активність кістѐкової мускулатури значно визначаю резервуваннѐ 
енергетичних ресурсів, ощадливе їхню використаннѐ сприѐю збереження 
фізичного здоров’ѐ на різних етапах онтогенезу *1, 76+. Фізична 
підготовленість характеризуютьсѐ рівнем функціональних можливостей 
серцево-судинної, дихальної та інших систем організму. 

У зв’ѐзку з тим, що державні нормативи у вищий школі скасовано, а в 
оціняванні навчальних досѐгнень з предмета «фізичне вихованнѐ» викладач 
керуютьсѐ батареюя тестів з фізичної підготовленості із розробленими длѐ них 
нормативними вимогами, ѐкі затверджуятьсѐ в кожному вищому 
навчальному закладі Україні, у деѐких випадках не знаходѐть досить 
переконливої аргументації їх використаннѐ в процесі фізичного вихованнѐ. 

У наш час потрібно розроблѐти науково-практично обґрунтовану 
методику оціняваннѐ фізичної підготовленості студенток, ѐка дозволить 
вийти на ѐкісно новий рівень викладаннѐ фізичного вихованнѐ у ВНЗ нашої 
країни й дозволить адекватно оцінявати навчальні досѐгненнѐ та 
функціональні можливості. 

Визначеннѐ особливостей зміцненнѐ здоров’ѐ студентів протѐгом усьо-
го періоду навчаннѐ у ВНЗ, об’юктивізаціѐ критеріїв комплексної оцінки стану 
здоров’ѐ, насамперед фізичної підготовленості, диктую необхідність більш 
детального вивченнѐ даної проблеми, що й визначило мету нашої роботи. 

Тема цього дослідженнѐ входить до складу тематичних планів науково-
дослідної роботи кафедри біології і основ здоров’ѐ Південноукраїнського 
національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса) 
«Системна адаптаціѐ до фізичних і розумових навантажень на окремих 
етапах онтогенезу лядини» (№ держреюстрації 0109U000206). 

Мета статті – вивчити особливості розвитку рухових ѐкостей 
студентів у процесі фізичного вихованнѐ з використаннѐм розроблених 
регіональних критеріїв оціняваннѐ фізичної підготовленості. 

Методи та організаціѐ дослідженнѐ. Обстежено 150 студентів ( 
відносились до основної медичної групи) першого і другого курсів віком 
17-19 років, ѐкі навчалисѐ в Південноукраїнському національному 
педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського (м. Одеса) та Одеській 
національній академії зв’ѐзку імені О. С. Попова. 

Длѐ оціняваннѐ фізичної підготовленості протѐгом навчального року 
використовувалась батареѐ тестів. До складу батареї тестів з фізичної 
підготовленості увійшли такі контрольні вправи: біг 30 м; біг 30 м (з розбігу); 
біг 60 м; біг 1000 м; човниковий біг (4×9м); стрибок у довжину з місцѐ; 
стрибок у довжину з розбігу; стрибок вгору з місцѐ; потрійний стрибок з 
місцѐ; підніманнѐ ніг за 30 с з положеннѐ лежачі на спині; метаннѐ набивного 
м’ѐча з положеннѐ сидѐчі (вага м’ѐча – 1 кг); згинаннѐ та розгинаннѐ рук в 
упорі лежачи; нахил тулуба вперед з положеннѐ сидѐчі ноги нарізно. 
Оціняваннѐ фізичної підготовленості виконувалось за допомогоя спеціально 
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розроблених нами оцінявальних норм длѐ студентів. При розробці 
нормативних вимог було протестована значна кількість студентів (понад 
300 студентів) на основі запропонованої батареї тестів з фізичної 
підготовленості. За відповідними нормами індивідуальні показники прийнѐто 
вважати середніми (оцінка задовільно, 3 бали), ѐкщо вони співпадаять з 
середньоя арифметичноя величиноя (М) та знаходѐтьсѐ в діапазоні М±0,5σ. 
При знаходженні значень у межах М - 0,5σ... М -1σ та М+0,5σ...М+1σ 
показник вважаютьсѐ нижче (оцінка «незадовільно», 2 бали) або вище 
середнього (оцінка «добре», 4 бали), відповідно, а при різниці від +1σ і вище 
та від -1 σ і нижче – високим (оцінка «відмінно», 5 балів) або низьким(оцінка 
«погано», 1 бал). У випадку регресії показника, тобто, чим менша величина 
певного параметра, тим вище рівень його проѐву (біг 30 м; біг 30 м (з розбігу); 
біг 60 м; біг 1000 м; човниковий біг (4×9м)), використовуваласѐ наступна 
градаціѐ: рівень нижче середнього та вище середнього визначавсѐ 
діапазоном М+0,5σ...М+1σ та М-0,5σ...М-1σ, низький або високий – 
відповідно від +1σ і вище та від -1σ і нижче. 

Результати роботи та їх обговореннѐ. Отримані результати тестувань з 
фізичної підготовленості за компонентами проѐву рухових здібностей згідно з 
розробленими оріюнтовними нормативами (табл. 1), оціняятьсѐ по-різному. 

Таблицѐ 1 
Нормативні вимоги з фізичної підготовленості студентів ВНЗ 

Нормативи Оцінка 

Погано 
(1 бал) 

Незадовіль
но 
(2 бали) 

Задовільно 
(3 бали) 

Добре 
(4 бали) 

Відмінно 
(5 балів) 

Біг 30 м, с 
 

дівчата > 5,9 5,5-5,8 4,8-5,4 4,4-4,7 < 4,3 

хлопці > 4,6 4,4-4,5 4,0-4,3 3,8-3,9 <3,7 

Біг 30 м, с 
(з розбігу) 

дівчата > 5,4 5,1-5,3 4,6-5,0 4,2-4,5 < 4,1 

хлопці > 4,2 4,0-4,1 3,6-3,9 3,4-3,5 < 3,3 

Біг 60 м, с 
 

дівчата > 11,4 11,0-11,3 10,3-10,9 9,9-10,2 < 9,8 

хлопці > 9,1 8,7-9,0 8,1-8,6 7,8-8,0 < 7,7 

Біг 1000 м, 
хв., с 

дівчата > 5,54 5,39-5,53 5,10-5,38 4,55-
5,09 

< 4,54 

хлопці > 4,41 4,22-4,40 3,45-4,21 3,26-
3,44 

< 3,25 

Нахил 
тулуба 
вперед з в.п. 
сидѐчі ноги 
нарізно, см 

дівчата <5 6-8 9-14 15-17 >18 

 
хлопці 

 
<3 

 
4-6 

 
7-12 

 
13-15 

 
>16 

Човниковий 
біг (4×9м), с 

дівчата > 11,6 11,2-11,5 10,6-11,1 10,3-
10,5 

<10,2 
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Длѐ оцінки рівнѐ розвитку сили ніг студентів використовувались 
тести – біг 30 м, стрибок вгору з місцѐ, стрибок у довжину з місцѐ та 
потрійний стрибок. У спеціальній літературі тести широко 
використовуятьсѐ багатьма системами тестуваннѐ в різних країнах длѐ 
встановленнѐ вибухової сили нижніх кінцівок, крім контрольної вправи 
«потрійний стрибок», ѐка менш розповсяджена. 

 Більша частина студентів 17–19 років (58–65 %), згідно з 
розробленими регіональними нормативними вимогами, виконали 
відповідні тестуваннѐ задовільно (3 бали); 15–24 % – добре та відмінно 
(4 та 5 балів); 8–12 % – незадовільно (2 бали). Погано (1 бал) виконали 
контрольні вправи лише 3–5 %. Простота виконаннѐ тестувань, доступність 
длѐ студентської молоді й біологічна схильність до виконаннѐ бігових і 
стрибкових вправ, мабуть, вплинули на рівень результатів. 

Про силову витривалість м’ѐзів черевного пресу можна судити за тес-
том «підніманнѐ ніг за 30 с з положеннѐ лежачі на спині». Задовільний ре-
зультат відзначавсѐ у 54 % студентів, оцінку добре отримали 20 %, відмінний 
результат показали 9 % та 1 і 2 бали здобули 7 та 10 % випробуваних. 

Длѐ оцінки рівнѐ рухливості суглобів хребетного стовпа 
використовувавсѐ тест «нахил тулуба вперед з положеннѐ сидѐчі ноги 
нарізно». Він знаходитьсѐ в складі практично усіх сучасних систем 
тестуваннѐ фізичної підготовленості студентської молоді. При оцінці 
рухливості суглобів хребетного стовпа 44 % студентів показали відмінний 

хлопці >10,2 9,8-10,1 9,3-9,7 9,0-9,2 < 8,9 

Стрибок у 
довжину з 
місцѐ, см 

дівчата <145 146-156 157-180 181-190 >191 

хлопці <180 181-199 200-230 231-245 >246 

Стрибок 
вгору з 
місцѐ, см 

дівчата < 30 31-35 36-44 45-49 > 50 

хлопці <35 36-40 41-51 52-56 > 57 

Потрійний 
стрибок  з 
місцѐ, см 

дівчата < 450 451-475 476-519 520-543 > 544 

хлопці < 600 601-620 621-660 661-680 > 681 

Підніманнѐ 
ніг за 30 с, 
кіл. разів 

дівчата < 9 10-12 13-17 18-20 > 21 

хлопці < 11 12-14 15-19 20-22 > 23 

Метаннѐ 
набивного 
м’ѐча,  см 

дівчата < 260 261-310 311-400 401-460 > 461 

хлопці < 480 481-540 541-650 651-704 > 705 

Згинаннѐ та 
розгинаннѐ 
рук в упорі 
лежачи,  кіл. 
разів 

дівчата < 5 6-8 9-13 14-17 > 18 

хлопці < 15 16-18 19-24 25-28 > 29 
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результат, 22 % – добрий, 20 % – задовільний, 10 % одержали 2 бали за 
виконаннѐ тесту і 4 % – усього 1 бал.  

Оцінка рівнѐ розвитку координаційних можливостей та швидкісно-
силової витривалості у студентів здійснявалась за допомогоя тесту 
«човниковий біг 4х9 м». Згідно з розробленими нормативами отримані 
результати розподілились таким чином:  оцінку «задовільно» одержали 
62 % студентів, оцінку «добре» – 14 %, оцінку «відмінно» отримали 
всього 8 % студентів. Оцінки «не задовільно» та «погано» одержали 10  % 
та 6 % випробуваних відповідно. 

Длѐ оцінки загальної витривалості студентів в обстеженні 
застосовувавсѐ біг на дистанція 1000 м. Результати нашого тестуваннѐ 
показали, що більшість студентів 17–19 років (55 %) отримали задовільну 
оцінку, 18 % випробуваних здобули 4 бали, 14 % та 13 % студентів мали 2 та 
5 балів відповідно. Результати на рівні оцінки в 1 бал не спостерігались. 

Швидкісні ѐкості проѐвлѐятьсѐ в комплексних рухових діѐх, що 
поюднуять у собі елементарні форми проѐву швидкості – швидкість рухових 
реакцій, частоту рухів за одиниця часу (темп), швидкість одиночного руху. 
Длѐ оцінки проѐву швидкісних здібностей студентів 17–19 років аналізу-
валисѐ результати тестів «біг 30 м (з розбігу) та «біг 60 м». Результати у бігу 
на відповідні дистанції залежать не тільки від проѐву форм швидкості, але й 
від рівнѐ розвитку силових здібностей, а також координації. Наші досліджен-
нѐ показали, що результати випробовуваних розподілилисѐ так: 8–10 % мали 
низький рівень комплексного проѐву швидкості (одержали 1 бал за 
виконаннѐ тесту); 24–28 % – незадовільний рівень (відповідно 2 бали); 49–51 
% – задовільний (3 бали); 8–10% добрий (4 бали) і 6-9 % – відмінний (5 балів).  

Рівень швидкісно-силових ѐкостей м’ѐзів верхніх кінцівок оцінявавсѐ 
за допомогоя контрольної вправи «метаннѐ набивного м’ѐча з положеннѐ 
сидѐчі». Задовільну оцінку отримали 56 % випробуваних, оцінку добре 
одержали 22 %, відмінний результат показали 12 %, 1 та 2  бали здобули 
9 та 13 % студентів.  

Силова витривалість м’ѐзів рук та тулубу встановлявалась тестом 
«згинаннѐ та розгинаннѐ рук в упорі лежачи». При оцінці силової 
витривалості 34 % студентів показали задовільний результат, 18 % – 
добрий, 15 % – відмінний, 14 % отримали не задовільну оцінку при 
виконанні тесту і 5% погано виконали тестуваннѐ . 

Висновки.  
1. Розроблені оріюнтовні нормативи оціняваннѐ фізичної 

підготовленості дозволили розподілити результати тестувань за такими 
рівнѐми: низький рівень (1 бал); нижче середнього рівнѐ (2 бали); середній 
рівень (3 бали); вище середнього рівнѐ (4 бали) і високий рівень (5 балів). 
Отримані оріюнтовні нормативи даять повнішу інформація про рівень 
розвитку рухових ѐкостей студентів. На їх підставі можна вдосконалявати 
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процес фізичного вихованнѐ у вищих навчальних закладах, оцінявати та 
прогнозувати дійсний стан фізичного здоров’ѐ. 

2. Аналіз даних тестуваннѐ фізичної підготовленості студенток 17–19 
років у цілому показав негативну тенденція щодо розвитку рухових ѐкостей. 
Встановлено, що 35,4 % спостережуваних студентів мали середній рівень 
фізичної підготовленості, 28,4 % – нижче середнього та 8,6 % – мали низький 
рівень. Студенти з вище за середнім рівнем у нашій вибірці було всього 22,9 
%, і ще рідше зустрічалисѐ студенти з високим рівнем – лише у 4,7 % випадків.  

Подальші дослідженнѐ будуть спрѐмовані на визначеннѐ 
взаюмозв’ѐзку показників фізичної підготовленості та функціонального 
тестуваннѐ.  
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РЕЗЯМЕ 
Самокиш И., Босенко А., Клименко Е. Физическаѐ подготовленность как 

критерий оценки функциональных возможностей студентов высших учебных 
заведений в процессе физического воспитаниѐ. 

 Работа направлена на изучение особенностей развитиѐ двигательных качеств 
студентов в процессе физического воспитаниѐ с использованием разработанных 
региональных критериев оценки физической подготовленности на основе метода 
сигмальных отклонений. Установлено, что 35,4% наблядаемых студентов имели 
средний уровень физической подготовленности, 28,4% – ниже среднего и 8,6% – имели 
низкий уровень. Студенты с уровнем выше среднего в нашей выборке было всего 22,9%, 
и еще реже встречались студенты с высоким уровнем – только в 4,7% случаев. 
Дальнейшие исследованиѐ будут направлены на определение взаимосвѐзи показателей 
физической подготовленности и функционального тестированиѐ. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическаѐ подготовленность, 
функциональные возможности, двигательные качества, нормативные требованиѐ, 
тестирование, студенты, здоровье. 

SUMMARY 

Samokish I., Bosenko A., Klimenko E. Physical readiness as a criterion for evaluating 
the functionality of the university students in physical education.  

The work aims to study the features of the development of motor qualities of the 
students in physical education, using the developed regional evaluation criteria of physical 
fitness based on the method sigma deviations. 

To evaluate the physical readiness the test battery was used during the school year. 
The structure of the battery of tests of physical fitness included the monitoring exercise: 
jogging 30 meters; run 30 m (with the run); run 60 m; running 1,000 meters; shuttle run (4 × 
9 m); long jump from their seats; long jump with a running start; high jump from their seats; 
triple jump; lifting legs for 30 seconds from a prone position on a back; throwing a medicine 
ball from a sitting position; flexion and extension arms in emphasis lying; torso leaning 
forward from the position the legs while sitting apart. 

The evaluation of physical fitness was performed using specially developed evaluation 
standards for the students. According to the relevant rules an individual performance is 
considered to be average (score satisfactorily, 3 points) if they coincide with the arithmetical 
mean value (M) and are in the range of M ± 0,5σ. If you find values within the M-0,5σ ... M-
1σ and M + 0,5σ ... M + 1σ an indicator is considered below (score unsatisfactory, 2 points) or 
above average (good rating, 4 points), respectively and with a difference of + 1σ above and 
from below and -1 σ - high (excellent, 5 points) or low (score bad, 1 point). In the case of the 
regression of a parameter, that is, the smaller the specific parameter, the higher the level of 
its manifestation (run 30 meters, running 30 m (from start), running 60 m; run 1000 m 
shuttle run (4 × 9 m)) was used the  following gradation: the level of lower-middle and upper-
middle range defined by M + 0,5σ ... M and M + 1σ-0,5σ ... M-1σ, low or high – respectively 
by + 1σ above and from - 1σ and below. 

It was found that 35,4% of the observed students had an average level of physical 
fitness, 28,4% lower than the average, and 8,6% – had a low level. The students with above 
average in our – sample was only 22,9%, and even more rarely encountered students with a 
high level – only 4,7% of cases.  

Further studies will be aimed at identifying the relationship of the indicators of 
physical fitness and functional testing. 

Key words: physical education, physical fitness, functionality, the quality of 
movement, the regulatory requirements, testing, students, health.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

276 

УДК 572.512.4+796.015.86:613.735 
О. Скиба, С. Дмитрук 

Сумський державний педагогічний  
університет імені А. С. Макаренка 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАТУСУ ТА ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЯНИХ СПОРТСМЕНІВ РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ 
 

Оцінено морфофункціональні показники дітей, ѐкі займаятьсѐ циклічними 
видами спорту, залежно від їх соматотипу. Серед обстеженого контингенту 
встановлено перевагу мезосомного соматотипу (55,56±4,99 %). Серед більшості 
представників мікросомного соматотипу (69,23±4,64 %) визначено низький рівень 
розвитку силових здібностей і середній рівень фізичної працездатності (52,0±5,02 %). 
Високий рівень фізичної працездатності був притаманний лише представникам 
мезосомного соматотипу (3,64±1,88 %), крім того серед них спостерігалась 
найбільша кількість осіб із задовільноя адаптаціюя (10,53±3,09 %). 

Встановлено, що серед осіб дев’ѐти років приріст показників спеціальної фізичної 
підготовленості становив -0,25±0,10 с (p<0,05), тоді ѐк серед дітей восьми та десѐти 
років зміни у розвитку витривалості були меншими (-0,15±0,41 с та -0,20±0,09 с 
відповідно). Соматотипологічні особливості яних спортсменів здійсняять 
найбільший вплив на приріст показників швидкості (19,97%; F=11,36, р<0,001) та 
витривалості (16,72%; F=9,13, р<0,001) 

Ключові слова: морфофункціональний статус, соматотип, фізична 
підготовленість, успішність спортивної діѐльності, адаптаційні можливості 
організму, вегетативна регулѐціѐ, циклічні види спорту. 

 

Постановка проблеми. Загальновідомо, що фактори навколишнього 
середовища виступаять у ролі провідних чинників формуваннѐ рівнѐ 
здоров’ѐ дитѐчого населеннѐ *3, 30; 10, 68–70]. 

Гетерохронність дозріваннѐ регулѐторних механізмів дитѐчого 
організму, недосконалість адаптаційних можливостей і наѐвність 
критичних періодів росту і розвитку в умовах впливу факторів 
навколишнього середовища створяю підвищений ризик погіршеннѐ стану 
здоров’ѐ підростаячого поколіннѐ *1, 70–75; 3, 31]. 

Відповідно до державних актів, зокрема Закону України «Про 
охорону дитинства», Указу Президента України Про Національну програму 
«Діти України» та міжгалузевої комплексної програми «Здоров’ѐ – 2020: 
український вимір» пріорітетним напрѐмком розвитку сучасної гігіюнічної 
науки ю вивченнѐ факторів, що можуть погіршувати стан здоров’ѐ дітей і 
підлітків, а також розробка комплексу заходів щодо збереженнѐ та 
зміцненнѐ здоров’ѐ дитѐчого населеннѐ *8, 278; 10, 68+.  

Серед чинників, що сприѐять формування донозологічних і патоло-
гічних станів у дітей та впливаять на перебіг адаптаційних процесів, важлива 
роль належить організації навчальної та позанавчальної діѐльності дітей і 
зокрема – недостатньому рівня організованої рухової активності *4, 367+. 

У сучасних умовах інтенсифікації навчальної діѐльності задовільнити 
потребу в руховій активності можливо займаячись в спортивних секціѐх 
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дитѐчо-янацьких спортивних шкіл. Проте відомо, що рухова активність 
здійсняю позитивний вплив на здоров’ѐ тільки в межах оптимальних 
величин *4, 368; 5, 59–60]. 

Спортивна діѐльність ю чинником, що істотно впливаю на формуваннѐ 
регулѐторних механізмів та адаптаційних можливостей дитѐчого організму. 
Характер і ступінь впливу визначаютьсѐ взаюмодіюя екзогенних факторів, у 
тому числі специфікоя фізичних навантажень і особливостѐми організації 
навчально-тренувального процесу, та ендогенних, що пов’ѐзані з індивідуаль-
ними особливостѐми морфофункціонального і психофізіологічного статусу 
яних спортсменів *5, 59+. 

Аналіз актуальних досліджень свідчить про те, що морфофункціо-
нальний статус дітей ю прогностичним критеріюм спортивної придатності, 
оскільки він характеризую індивідуальний розвиток організму та стан здоров'ѐ 
в цілому *1, 58; 5, 59; 12, 102+. 

Морфофункціональні особливості впливаять на проѐв сили, гнучкос-
ті, швидкості, витривалості, фізичну працездатність і адаптація організму 
до різних умов зовнішнього середовища, у тому числі – фізичних 
навантажень *5, 59+. 

Тому, оцінка змін морфофункціонального статусу та фізичної підготов-
леності яних спортсменів в умовах впливу специфічних фізичних наванта-
жень ю прогностичним критеріюм успішності спортивної діѐльності, дозволѐю 
визначити їх негативні тенденції та своючасно внести корективи в навчально-
тренувальний процес, що й зумовляю актуальність даного дослідженнѐ. 

Мета статті – визначити морфофункціональні особливості дітей, ѐкі 
займаятьсѐ циклічними видами спорту й оцінити їх вплив на показники 
успішності спортивної діѐльності.  

Методи дослідженнѐ. У дослідженні брали участь 99 дітей 
(50 хлопчиків і 49 дівчаток) віком 8–10 років, ѐкі займалисѐ циклічними 
видами спорту (лижні гонки, біатлон) у групі початкової підготовки дитѐчо-
янацьких спортивних шкіл м. Суми. 

Визначеннѐ соматотиту здійснявали за методикоя Р. Н. Дорохова, В. Г. 
Петрухіна (1989) з виділеннѐм трьох конституційних варіантів: мікросомного 
(МіС), мезосомного (МеС) та макросомного (МаС) типів *6, 7-10]. 

Силу м’ѐзів рук було визначено за допомогоя кистьового 
динамометра ДРП-30 з точністя до 1 кг. Оцінку м’ѐзової сили здійснено 
відповідно до існуячих норм з урахуваннѐм віку та статі дітей *1, 337-338]. 

Длѐ опосередкованого визначеннѐ фізичної працездатності, що ю 
фізіологічноя основоя загальної витривалості було проведено 
функціональну пробу Руфью за загальноприйнѐтоя методикоя. Рівень 
фізичної працездатності визначали з урахуваннѐм віку та статі дітей за 
п’ѐтьма градаціѐми: високий рівень, вище середнього, середній, нижче 
середнього та низький рівні *11, 12-13]. 
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Адаптаційні можливості організму яних спортсменів, що базуятьсѐ 
на утриманні оптимального функціонального стану системи кровообігу, 
визначено шлѐхом розрахунку величини адаптаційного потенціалу за 
загальноприйнѐтоя методикоя Р. М. Баювського. Оцінку адаптаційного 
потенціалу було здійснено за модифікованоя методикоя (Л. В. Квашніна зі 
співавт., 2010), що адаптована длѐ використаннѐ серед дитѐчого 
контингенту за чотирма градаціѐми: зрив адаптації, незадовільна 
адаптаціѐ, напруженнѐ механізмів адаптації, задовільна адаптаціѐ *11, 9+. 

Оцінку функціонального стану вегетативної нервової системи 
здійснено за допомогоя розрахунку вегетативного індексу Кердо (ВІК). 
Про урівноваженість вегетативних процесів нервової системи свідчить 
значеннѐ ВІК в межах від -10 до +10, значеннѐ ВІК більше +10 – свідчить 
про перевагу тонусу симпатичного відділу ВНС, а менше -10 – 
парасимпатичного відділу ВНС [2, 57]. 

Длѐ оцінки фізичної підготовленості було проведено тестуваннѐ 
фізичних ѐкостей дітей відповідно до державної програми з фізичної 
культури длѐ загальноосвітніх навчальних закладів *9+. 

Комплекс контрольних випробувань вклячав наступні тести: біг на 
короткі дистанції (30 м), біг на довгі дистанції (1000 м), човниковий біг 
4×9 м, стрибок у довжину з місцѐ, згинаннѐ та розгинаннѐ рук в упорі 
лежачі та нахил тулуба вперед із положеннѐ сидѐчи. 

Дослідженнѐ проводилось у два етапи протѐгом календарного року 
(початок і кінець навчального року), що дозволило оцінити приріст різних 
сторін фізичної підготовленості та ступінь впливу соматотипу дітей на 
успішність їх спортивної діѐльності. 

Отримані дані підлѐгали математичній та статистичній обробці за 
допомогоя програми STATISTICA 8.0. Длѐ первинної підготовки таблиць і 
проміжних розрахунків використано пакет Microsoft Excel 2010. 

Дослідженнѐ виконано згідно з планом науково-дослідної роботи 
кафедри спортивної медицини та валеології Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка за темоя «Фізіолого-
гігіюнічний супровід  здоров’ѐзбережувальної діѐльності закладів освіти», 
державний реюстраційний номер (№0113U004662). 

Виклад основного матеріалу. У результаті оцінки соматотипологічних 
особливостей дітей встановлено перевагу мезосомного соматотипу 
(55,56±4,99 %), ѐкий забезпечую оптимальну адаптація організму до факторів 
навколишнього середовища, у тому числі до фізичних навантажень. Частка 
осіб мікросомного типу у загальній структурі соматотипів становила 
25,25±4,37 % та відповідно 19,19±3,96 % дітей були віднесені до 
макросомного типу. 

Одним із важливих критеріїв розвитку кістково-мѐзової системи 
дітей ю динамометріѐ кистей рук. Крім того, м’ѐзова сила ю одним із 
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провідних показників, що визначаю успішність спортивної діѐльності в 
циклічних видах спорту і тому необхідним ю дослідженнѐ рівнѐ її розвитку 
та встановленнѐ відповідності віково-статевим нормам. 

Аналіз показників м’ѐзової сили свідчить про те, що у 47,0±5,02 % дітей 
виконаннѐ специфічних фізичних навантажень здійснявалосѐ на фоні 
низького рівнѐ розвитку силових здібностей, причому частка восьмирічних 
осіб із низьким рівнем була вірогідно вищоя (65,0±4,79 %), порівнѐно із 
дітьми дев’ѐти (35,71±4,82 %, p<0,001) та десѐти років (35,29±4,80 %, p<0,001). 

Соматотипологічні особливості розвитку м’ѐзової сили яних 
спортсменів вказуять на те, що найбільша кількість дітей із нижчими за 
віково-статеві норми динамометричними показниками спостерігалась 
серед представників мікросомного типу (69,23±4,64 %), порівнѐно із 
особами мезосомного й макросомного соматотипів (41,82±4,96 % та 
31,58±4,67 %, p<0,001відповідно). 

Оцінка функціонально-резервних можливостей серцево-судинної 
системи дітей за індексом Руфью свідчить про перевагу середнього рівнѐ 
фізичної працездатності (41,41±4,95 %), ѐкий був вірогідно вищим серед дітей 
мікросомного соматотипу (52,0±5,02 %), порівнѐно з представниками 
макросомного типу (26,32±4,43 %, p<0,001). Крім того, серед дітей 
макросомного соматотипу спостерігаютьсѐ найбільша частка осіб із низьким 
рівнем фізичної працездатності (15,79±3,66 %), порівнѐно із яними 
спортсменами мікросомного (8,0±2,73 %, p<0,05) та мезосомного соматотипів 
(3,64±1,88 %, p<0,001). Високий рівень фізичної працездатності був 
визначений тільки серед представників мезосомного соматотипу 
(3,64±1,88 %), що вказую на високі функціональні резерви кардіореспіраторної 
системи та високу толерантність організму до фізичних навантажень у 
визначеного контингенту дітей. 

У більшості обстежених осіб (53,54±5,01 %) під час оцінки 
адаптаційних можливостей організму було визначено, що функціонуваннѐ 
дитѐчого організму в умовах впливу фізичних навантажень забезпечуютьсѐ 
за рахунок напруженнѐ регулѐторних систем. Мінімальний ступінь 
напруженнѐ регулѐторних систем, що характеризую рівень задовільної 
адаптації було зареюстровано у 7,07±2,58 % яних спортсменів, причому їх 
найбільша кількість спостерігалась серед представників мезосомного 
соматотиту (12,53±3,33 %), порівнѐно із дітьми макросомного (7,27±2,61 %, 
p>0,05) та мікросомного (4,0±1,97 %, p<0,05) соматотипів. 

Крім того було встановлено, що рівень адаптації залежить від 
вихідного вегетативного тонусу (r=-0,31, p<0,001). Зниженнѐ адаптаційних 
можливостей організму супроводжуютьсѐ активаціюя симпатичної ланки 
вегетативної регулѐції і напруженнѐм регулѐторних механізмів, що у своя 
чергу може призвести до розвитку патологічних змін і донозологічних 
станів у яних спортсменів під впливом фізичних навантажень. 
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Вихідний вегетативний тонус у 41,02±4,94 % яних спортсменів 
характеризувавсѐ оптимальноя взаюмодіюя парасимпатичного й 
симпатичного відділів вегетативної нервової системи (фонова ейтоніѐ). 
Вегетативний дисбаланс, що проѐвлѐвсѐ симпатикотоніюя, було визначено у 
22,50±4,19 % дітей. Найменш сприѐтливими в плані вегетативної регулѐції 
виѐвилисѐ діти з макросомним соматотипом. Серед визначеної групи осіб у 
44,27±4,99 % була відмічена симпатикотоніѐ, у 38,43±4,89 % – ваготоніѐ, що 
вказую на напруженнѐ механізмів вегетативної регулѐції серцевого ритму. 

За результатами оцінки вихідного рівнѐ спеціальної фізичної 
підготовленості дітей, ѐкі займаятьсѐ циклічними видами спорту 
встановлено, що частка осіб дев’ѐти та десѐти років із високим рівнем 
витривалості становить 47,23±5,76 % та 53,84±5,76 % відповідно, та ю 
вірогідно вищоя за частку восьмирічних дітей (31,46±5,36, p<0,05).  

Необхідно звернути увагу на те, що за однин рік цілеспрѐмованих 
тренувань циклічними видами спорту спостерігаютьсѐ позитивна динаміка 
рівнѐ спеціальної фізичної підготовленості серед усіх досліджуваних 
вікових груп. Проте, тільки серед яних спортсменів дев’ѐти та десѐти років 
зафіксовано вірогідне збільшеннѐ питомої ваги груп дітей із високим 
рівнем витривалості (63,08±5,57 % і 74,12±5,06 %, p<0,05 відповідно), 
порівнѐно із початковими значеннѐми, що пов’ѐзано із інтенсивним 
приростом аеробної продуктивності, зокрема максимального споживаннѐ 
кисня у віці 9 – 10 років *7, 68+. 

Дослідженнѐ показників фізичної підготовленості дітей, ѐкі 
займаятьсѐ циклічними видами спорту дозволило встановити, що їх 
найбільші зрушеннѐ спостерігаятьсѐ серед осіб дев’ѐти років. У 
дев’ѐтирічного контингенту приріст показників спеціальної фізичної 
підготовленості становить -0,25±0,10 с (p<0,05), тоді ѐк серед дітей восьми 
та десѐти років зміни у розвитку витривалості ю меншими (-0,15±0,41 с та -
0,20±0,09 с) відповідно (табл. 1).  

Таблицѐ 1 
Динаміка значень показників фізичної підготовленості дітей, ѐкі 

займаятьсѐ циклічними видами спорту  

Показники 

Динаміка значень показників фізичної підготовленості 

вихідні значеннѐ 

( x 0±S) 

підсумкові значеннѐ 

( x і±S) 
∆і 

t-
критерій 

8 років 

швидкість, с 6,72±0,16 6,46±0,11* -0,26±0,13 -2,05 

витривалість, хв 4,48±0,05 4,33±0,08 -0,15±0,41 -0,37 

спритність, с 13,20±0,15 13,12±0,17 -0,08±0,14 -0,59 

швидкісно-силові 
здібності, см 

103,55±1,84 105,40±1,93 1,85±1,25 1,48 

сила, к-сть разів 10,35±0,89 11,05±0,86 0,70±0,54 1,30 

гнучкість, см 3,40±0,61 4,14±0,59 0,74±0,37 1,61 
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9 років 

швидкість, с 6,68±0,14 6,22±0,15* -0,46±0,19 -2,42 

витривалість, хв 4,36±0,04 4,11±0,06* -0,25±0,10 -2,51 

спритність, с 13,11±0,18 13,10±0,17 -0,01±0,11 -0,10 

швидкісно-силові 
здібності, см 

122,59±1,71 127,29±2,52** 4,70±1,42 -3,30 

сила, к-сть разів 11,64±1,22 14,82±1,15** 3,18±0,91 3,49 

гнучкість, см 3,94±0,43 4,12±0,42 0,18±0,16 1,13 

10 років 

швидкість, с 6,42±0,21 6,05±0,22 -0,37±0,21 -1,73 

витривалість, хв 4,26±0,06 4,06±0,08* -0,20±0,09 -2,23 

спритність, с 12,76±0,21 12,38±0,16 -0,38±0,42 -0,92 

швидкісно-силові 
здібності, см 

135,71±3,70 141,07±2,97 5,36±2,86 1,87 

сила, к-сть разів 12,07±1,57 16,0±1,24* 3,93±1,61 2,45 

гнучкість, см 4,23±0,58 4,35±0,64 0,12±0,38 0,32 

* – p<0,05 – вірогідна різницѐ між показниками фізичної підготовленості яних 
спортсменів на початку і наприкінці навчального року. 

** – p<0,01 – вірогідна різницѐ між показниками фізичної підготовленості яних 
спортсменів на початку і наприкінці навчального року. 
 

Крім того, серед яних спортсменів дев’ѐти років визначено вірогідні 
зміни значень швидкості, швидкісно-силових здібностей і сили (p<0,01-0,05), 
що свідчить про сприѐтливий період длѐ розвитку визначених фізичних ѐкос-
тей, а отже і длѐ початку систематичних занѐть циклічними видами спорту.  

Необхідно зазначити, що у віці восьми років вірогідні зрушеннѐ 
результатів фізичної підготовленості під впливом цілеспрѐмованих 
тренувань протѐгом одного року, характерні тільки длѐ показника 
швидкості (-0,26±0,13 с, p<0,05), а длѐ яних спортсменів десѐти років – длѐ 
витривалості (-0,20±0,09 с, p<0,05) та сили (+3,93±1,61 разів, p<0,05).  

Длѐ встановленнѐ ступеня впливу соматотипу на приріст показників 
фізичної підготовленості яних спортсменів було проведено дисперсійний 
аналіз із подальшим розрахунком внеску конституційних варіантів у 
показники успішності спортивної діѐльності. 

Соматотипологічні особливості яних спортсменів здійсняять 
найбільший вплив на приріст показників швидкості (19,97 %; F=11,36, 
р<0,001) та витривалості (16,72 %; F=9,13, р<0,001) (табл. 2).  

Вклад соматотипу у показники швидкісно-силових здібностей та сили 
ю дещо меншим і становить 8,56; F=4,26, р<0,01 та 4,94 %; F=2,36, р<0,01 
відповідно. 

Таким чином, соматотипологічні особливості яних спортсменів 
характеризуятьсѐ різним ступенем впливу на показники успішності 
спортивної діѐльності в циклічних видах спорту. 
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Таблицѐ 2 
Характеристика впливу соматотипу на приріст показників фізичної 

підготовленості яних спортсменів 
Показники фізичної 

підготовленості 
Вклад соматотипу, 

(%) 
F-критерій р 

швидкість, с 19,97 11,36 <0,001 

витривалість, хв  16,72 9,13 <0,001 

спритність, с 1,19 0,50 >0,05 

швидкісно-силові 
здібності, см 

8,56 4,26 <0,01 

сила, к-сть разів 4,94 2,36 <0,01 

гнучкість, см 0,20 0,09 >0,05 
 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У структурі 
соматотипів яних спортсменів переважав мезосомний соматотип 
(55,56±4,99 %), переважна більшість представників ѐкого, мала високий 
рівень розвитку м’ѐзової сили (58,18±4,96 %).  

Серед більшості яних спортсменів був визначений середній рівень 
фізичної працездатності (41,41±4,95 %), ѐкий був вірогідно вищим серед 
дітей мікросомного соматотипу (52,0±5,02 %), порівнѐно із 
представниками макросомного типу (26,32±4,43 %, р≤0,001). 

Найбільша кількість осіб із задовільноя адаптаціюя спостерігалась 
серед представників мезосомного соматотиту (12,53±3,33 %), порівнѐно із 
макросомним (7,27±2,61 %, p≥0,05) та мікросомним (4,0±1,97 %, р≤0,05) 
соматотипами. 

Серед осіб дев’ѐти років приріст показників спеціальної фізичної 
підготовленості становив -0,25±0,10 с (p<0,05), тоді ѐк серед дітей восьми 
та десѐти років зміни у розвитку витривалості були меншими (-0,15±0,41 хв 
та -0,20±0,09 хв відповідно). 

Соматотипологічні особливості яних спортсменів здійсняять 
найбільший вплив на приріст показників швидкості (19,97 %; F=11,36, 
р<0,001) та витривалості (16,72 %; F=9,13, р<0,001). 

Перспективи подальших досліджень полѐгаять у розробці прогнос-
тичної моделі успішності спортивної діѐльності в циклічних видах спорту. 
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РЕЗЯМЕ 
Скиба О., Дмитрук С. Особенности морфофункционального статуса и 

физической подготовленности яных спортсменов разных соматотипов.  
Произведена оценка морфофункциональных показателей детей, занимаящихсѐ 

циклическими видами спорта, в зависимости от их соматотипа. Среди обследованного 
контингента установлено преобладание мезосомного соматотипа (55,56±4,99 %). 
Среди большинства представителей микросомного соматотипа (69,23±4,64 %) 
определен низкий уровень развитиѐ силовых способностей и средний уровень 
физической работоспособности (52,0±5,02 %). Высокий уровень физической 
работоспособности был свойствен только представителѐм мезосомного 
соматотипа (3,64±1,88 %), кроме того среди них наблядалось наибольшее количество 
лиц с удовлетворительной адаптацией (10,53±3,09 %). 

Установлено, что среди лиц девѐти лет прирост показателей специальной 
физической подготовленности составил 0,25±0,10 с (p <0,05), тогда как среди детей 
восьми и десѐти лет изменениѐ в развитии выносливости были несколько меньшими 
(-0,15±0,41 с и -0,20±0,09 с соответственно). 

Соматотипологические особенности яных спортсменов оказываят 
наибольшее влиѐние на прирост показателей скорости (19,97 %; F=11,36, р<0,001) и 
выносливости (16,72 %; F=9,13, р<0,001). 

Ключевые слова: морфофункциональный статус, соматотип, физическаѐ 
подготовленность, успешность спортивной деѐтельности, адаптационные 
возможности организма, вегетативнаѐ регулѐциѐ, циклические виды спорта. 
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SUMMARY 
Skyba O., Dmytruk S. The peculiarities of morphofunctional status and physical 

readiness of young sportsmen of different somatotypes.  
Morphofunctional status of children is a prognostic factor sports fitness, since it 

characterizes an individual development of the body and overall health. 
The aim is to determine the morphofunctional characteristics of children, who are 

engaged in cyclic kind of sports and to assess their impact on the indicators of success of the 
sports activity. 

The study methods are anthropometric, functional, mathematical and statistical 
methods. 

The result is an assessment of morphofunctional indicators of children, who are engaged 
in cyclic kind of sports depending on their somatotype. Among the surveyed contingent the 
advantage of mezosomal somatotype (55.56±4.99%) is observed. The percentage of children 
with microsomal type in the general structure of somatotypes is amounted 25.25±4.37%, 
respectively to 19.19±3.96% of children was classified as macrosomal type. 

Among the most representatives of microsomal somatotype (69.23±4.64%) a low 
level of development of strength abilities and the average level of physical performance 
(52.0±5.02%) is identified. The high level of physical performance was peculiar only for 
representatives of mezosomal somatotype (3.64±1.88%), also was observed among them the 
largest number of children with a satisfactory adaptation (10.53±3.09%). 

The least favorable in terms vegetative regulation there were children with 
macrosomal somatotype. Among certain groups of children in 44.27±4.99% sympathicotonia 
was noted, in 38.43±4.89% - vagotonia, which indicates the stress mechanisms of autonomic 
regulation of the heart rhythm. 

It was found that among those nine years, the growth of the indicators of special 
physical fitness was 0.25±0.10 (p <0.05), whereas among children of eight and ten years, the 
changes in the development of endurance were somewhat smaller (0.15±0.41 c and to -
0.20±0,09 c, respectively). 

Somatotypological characteristics of the young athletes have the greatest impact on 
growth velocity (19.97%; F=11.36; p<0.001) and endurance (16.72%; F=9.13, p<0.001). The 
contribution of the somatotype performance in speed-strength abilities and strength is 
smaller and amounts to 8.56; F=4.26, p<0.01 and 4.94%; F=2.36, p<0.01, respectively. 

Key words: morphofunctional status, somatotype, physical readiness, the success of 
sports activity, adaptive capabilities of  the organism, autonomic regulation, cyclic kind of sports. 
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Сумський державний педагогічний  
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ЗАСТОСУВАННа ЗДОРОВ’аЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ  

 

У зв’ѐзку зі збільшеннѐм кількості дітей, ѐкі хворіять, виникаю необхідність 
переосмисленнѐ змісту й форм роботи з фізичного вихованнѐ. Мета статті: 
обґрунтувати необхідність застосуваннѐ здоров’ѐзбережувальних технологій у 
фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку. Результати дослідженнѐ: 
застосуваннѐ засобів дитѐчого фітнесу сприѐло підвищення інтересу дітей до 
фізкультурних занѐть, а також зменшення рівнѐ їх захворяваності. Перспективи 
подальших наукових досліджень полѐгаять у поглибленому вивченні зарубіжного 
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досвіду використаннѐ засобів дитѐчого фітнесу та здоров’ѐзбережувальних 
технологій у фізичному вихованні дошкільників. 

Ключові слова: здоров’ѐзбережувальні технології, діти старшого дошкільного 
віку, батьки, фізичне вихованнѐ, засоби дитѐчого фітнесу. 

 

Постановка проблеми. Збільшеннѐ кількості дітей дошкільного віку, 
ѐкі часто хворіять, ставлѐть педагогів перед необхідністя переосмисленнѐ 
змісту й форм роботи з фізичного вихованнѐ ѐк у дошкільному 
навчальному закладі, так із сім’юя. Зумовлена цѐ необхідність і такими 
причинами, ѐк зменшеннѐ віку дітей, ѐкі йдуть до школи; наѐвністя різних 
типів сімей (неповних, багатодітних, з недостатніми матеріальними 
умовами). Аналіз теоретичних досліджень показав, що при формуванні у 
дошкільників позитивного ставленнѐ до занѐть фізичноя культуроя та 
спортом найбільш важливим ю фактор знань та впливу, що маять батьки 
*1, 20; 2+. Не менш важливоя умовоя длѐ підвищеннѐ мотивації дитини до 
занѐть фізичноя культуроя постаю майстерність педагога, ѐкому необхідно 
розбиратись у сучасних технологіѐх, що спрѐмовані, насамперед, на 
зміцненнѐ та збереженнѐ здоров’ѐ дітей *3, 150+. 

Аналіз актуальних досліджень. Слід відмітити, що специфіка роботи з 
дітьми старшого дошкільного віку передбачаю врахуваннѐ їх вікових та 
психофізичних особливостей, а також пошук найбільш цікавих форм подачі 
матеріалу. За ствердженнѐм науковцѐ О. Г. Сайкиної, у системі фізичного 
вихованнѐ дошкільників доцільно застосовувати технології дитѐчого 
фітнесу, що дозволѐять вирішити важливі педагогічні завданнѐ (рис. 1) та 
зробити занѐттѐ цікавими длѐ дітей *6, 30].  

 

 
Рис. 1. Основні завданнѐ дитѐчого фітнесу 
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У своїх дослідженнѐх, присвѐчених фізичному виховання 
дошкільників, С. О. Філіпова стверджую, що фітнес-технології – засоби 
фітнесу, ѐкі можуть застосовуватись у всіх видах фізичної культури, 
забезпечуячи тим самим вирішеннѐ вторинних завдань фізкультурної 
освіти, фізкультурної рекреації, реабілітації та спорту. Як правило – це 
підвищеннѐ рівнѐ загальної фізичної підготовленості за рахунок інтересу до 
рухової діѐльності, що обумовлена привабливістя вправ та високоя 
емоційністя дітей *7, 250+. 

Аналіз результатів досліджень провідних фахівців, присвѐчених 
використання засобів дитѐчого фітнесу у фізичному вихованні 
дошкільників показав, що длѐ дітей цікавими ю йога, танцявально-ігрова 
гімнастика, фітбол-гімнастика, ігрофітнес, звіроаеробіка, лого-ритміка, 
аквааеробіка *5, 131+.  

Мета дослідженнѐ - обґрунтувати необхідність застосуваннѐ 
здоров’ѐзбережувальних технологій у фізичному вихованні дітей 
дошкільного віку. 

Методи дослідженнѐ: теоретичний аналіз і узагальненнѐ науково-
методичної літератури; спостереженнѐ; педагогічний експеримент, оцінка 
рівнѐ захворяваності, методи математичної статистики. 

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі технологіѐ (з 
грецької techne – майстерність, logos – навчаннѐ) розглѐдаютьсѐ ѐк система 
способів, прийомів, кроків, за допомогоя ѐких вирішуятьсѐ поставлені 
завданнѐ *6, 18+. У зв’ѐзку зі значним погіршеннѐм здоров’ѐ підростаячого 
поколіннѐ, у фізичному вихованні особливу актуальність набуваять 
здоров’ѐзбережувальні технології длѐ дітей та підлітків, що спрѐмовані на 
формуваннѐ, збереженнѐ та укріпленнѐ їх здоров’ѐ *4, 20+.  

На початку педагогічного експерименту (вересень) у дошкільному 
навчальному закладі № 18 м. Суми була створена експериментальна та 
контрольна група однакова за віком та медичними показаннѐми. Діти 
контрольної групи відвідували занѐттѐ з фізичної культури згідно розкладу і 
додаткові занѐттѐ з танців. 

Дітѐм експериментальної групи пропонувались занѐттѐ з елементами 
дитѐчого фітнесу. Ураховуячи рекомендації науковців щодо вікових 
особливостей дітей та можливості застосуваннѐ засобів дитѐчого фітнесу у 
садочку, ми обрали такі: фітбол-гімнастику, звіроаеробіку та ігрофітнес. 

Основними формами, де застосовувалисѐ засоби фітнесу длѐ дітей 
були занѐттѐ з фізичного вихованнѐ (тематичні, ігрові, сяжетно-рольові), 
додаткові занѐттѐ з дитѐчого фітнесу, фізкультурно-оздоровчі заходи в 
режимі днѐ (ранкова гімнастика, фізкультхвилинки), активний відпочинок 
дітей (фізкультурні свѐта, «Дні здоров’ѐ»), занѐттѐ фізичноя культуроя та 
дитѐчим фітнесом з батьками.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

287 

Треба зазначити, що впродовж педагогічного експерименту постійно 
проводиласѐ робота з батьками дошкільників. Через систему 
запланованих зустрічей, бесід, семінарів, консультацій і практичних занѐть 
нами вирішувалисѐ такі завданнѐ: 

1. Познайомити із сучасними методиками оздоровленнѐ в 
дошкільному навчальному закладі. 

2. Надати батькам теоретичні знаннѐ з фізичної культури й дитѐчого 
фітнесу, що необхідні длѐ всебічного розвитку дошкільників. 

3. Навчити батьків вправам із використаннѐм фітболів та іншого 
інвентаря, ѐкі можна проводити в домашніх умовах. 

4. Навчити комплексам вправ з елементами дитѐчого фітнесу, 
спрѐмованих на зміцненнѐ постави та профілактики плоскостопості. 

Слід відмітити, що діти експериментальної групи окрім фізкультурних 
занѐть, згідно розкладу, двічі на тиждень відвідували додаткові занѐттѐ з 
фітбол-гімнастики тривалістя 30 хвилин. Відповідно до 
загальноприйнѐтого положеннѐ теорії та методики фізичного вихованнѐ, у 
підготовчій частині занѐть із фітбол-гімнастики вирішуятьсѐ такі завданнѐ: 
відбуваютьсѐ організаціѐ дітей, повідомлѐятьсѐ завданнѐ занѐттѐ, ведетьсѐ 
робота з підготовки організму дитини до виконаннѐ фізичних навантажень 
у основній частині занѐттѐ. Також обираятьсѐ 2 помічники, за допомогоя 
ѐких інструктор роздаю фітболи, а наприкінці занѐттѐ вони допомагаять 
прибрати спортивний інвентар на місце. 

Задлѐ вирішеннѐ поставлених завдань підбиралисѐ відповідні засоби, 
що відповідали поступовому підвищення навантаженнѐ, пов’ѐзаному з 
переходом на більш високий рівень функціонуваннѐ організму так, щоб 
перебудова його протікала без перевантаженнѐ. Треба зазначити, що в 
підготовчій частині занѐттѐ поступово зростаять показники частоти серцевих 
скорочень (ЧСС) і частоти диханнѐ (ЧД), температура тіла, збільшуютьсѐ 
приплив крові до м’ѐзів, збільшуютьсѐ амплітуда рухів у суглобах. Виходѐчи з 
цього, у роботу повинні бути задіѐні спочатку дрібні, а потім великі групи 
м’ѐзів, темп виконаннѐ рухів та їх амплітуда поступово підвищуятьсѐ, а 
тривалість виконаннѐ кожної вправи збільшуютьсѐ. Длѐ того, щоб створити у 
дітей відповідний настрій, ми застосовували музику в різних частинах занѐттѐ, 
зміняячи її темп відповідно до характеру вправ з фітболом. 

У другій частині занѐттѐ – основній вирішувались педагогічні (освітні, 
оздоровчі, виховні) завданнѐ. Діти вивчали нові фізичні вправи длѐ різних 
частин тіла, композиції, повторявали та удосконалявали вивчений матеріал, 
розвивали рухові здібності. На основну частину занѐттѐ припадав пік 
фізичного навантаженнѐ, що визначавсѐ за зовнішніми показниками 
стомленості дітей, а також показниками пульсу і частоти диханнѐ. Пропо-
нувалисѐ вправи длѐ різних частин тіла: длѐ зміцненнѐ рук та плечового 
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поѐсу; длѐ м’ѐзів живота; длѐ м’ѐзів спини; длѐ м’ѐзів ніг; на розвиток функції 
рівноваги; на розвиток координації рухів; на розтѐгуваннѐ й розслабленнѐ. 

Основна частина фізкультурних занѐть поюднувала різні засоби 
дитѐчого фітнесу, але характерними були вправи, що вимагали певних вольо-
вих і силових зусиль, були складними за координаціюя і технікоя виконаннѐ.  

До завдань заклячної частини фізкультурного занѐттѐ відносѐть: 
поступове зниженнѐ фізичного, психологічного і емоційного навантаженнѐ, 
при цьому повинні бути забезпечені оптимальні умови длѐ протіканнѐ 
відновних процесів в організмі; підведеннѐ підсумків занѐттѐ, поѐсненнѐ 
завдань длѐ самостійної роботи. До засобів заклячної частини занѐттѐ 
відносѐть: вправи, що заспокояять, та відволікаячі вправи. Тривалість 
виконаннѐ даних вправ залежить від попередньої фізичної активності дітей. 

До першої групи вправ, що сприѐять заспокоюння дітей, відносѐть 
вправи на розслабленнѐ (певних груп м’ѐзів, різні струшуваннѐ), прийоми 
самомасажу, елементи релаксації, дихальні вправи і вправи на розтѐгуваннѐ 
різних груп м’ѐзів (у тому числі із застосуваннѐм фітболу). До другої групи 
відносѐть вправи з використаннѐм елементів йоги, ігри на збереженнѐ уваги, 
профілактики плоскостопості (з фітболом), пальчикової гімнастики. 

Навчаннѐ дітей вправам з фітбол-гімнастики відбувалось поетапно 
упродовж року. На першому етапі дослідженнѐ (вересень – жовтень) розучу-
валисѐ вправи, спрѐмовані на ознайомленнѐ з формоя та властивостѐми 
м’ѐча, вивчались основні вихідні положеннѐ із фітболами. На другому етапі 
(листопад – лятий) відбувалось навчаннѐ вправам длѐ зміцненнѐ м’ѐзів 
різних частин тіла, на засвоюннѐ життюво важливих рухових умінь і навичок; 
вправ із різних вихідних положень з фітболом під музику. На третьому етапі 
експерименту (березень – травень) діти демонстрували вивчені вправи 
самостійно і в парах, у рухливих іграх та спортивних змаганнѐх.  

Треба зазначити, що в процесі проведеннѐ відкритих занѐть длѐ батьків 
дошкільників із застосуваннѐм засобів дитѐчого фітнесу ми спостерігали їх 
бажаннѐ займатисѐ з дітьми додатково вдома. З ціюя метоя нами були 
запропоновані вправи з використаннѐм фітбол-гімнастики, а також ілястрації 
та методичні рекомендації до їх проведеннѐ.  

Длѐ вдосконаленнѐ окремих рухових навичок (ходьби, стрибків, лазін-
нѐ) дітѐм пропонувались вправи зі звіроаеробіки, що виконувалисѐ під час 
проведеннѐ ранкової гімнастики (від 2–3 вправ), а також у підготовчій частині 
фізкультурних занѐть (від двох до чотирьох вправ). Окрім цього, вправи зі 
звіроаеробіки виконувалисѐ дітьми під час проведеннѐ спортивних свѐт.  

В основній частині фізкультурних занѐть дітѐм пропонувавсѐ 
ігрофітнес – вправи, що засновані на рухливих, музичних, розвиваячих 
іграх, а також естафети. Длѐ вправ з ігрофітнесу завчасно готувавсѐ 
необхідний інвентар: обручі, масажні кільцѐ, мотузки, дрібний дитѐчий 
інвентар, маленькі м’ѐчі, фітболи, надувні кульки.  
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З метоя визначеннѐ впливу засобів дитѐчого фітнесу на здоров’ѐ 
дітей 5–6 років за період експерименту була проведена оцінка рівнѐ 
захворяваності. У кінці другого півріччѐ було відмічено вірогідне 
зменшеннѐ пропущених днів за хворобоя (на 37 %) у порівнѐнні з першим 
півріччѐм, що пов’ѐзано із покращеннѐм резистентності організму до 
простудних захворявань, спричиненим систематичним відвідуваннѐм 
додаткових занѐть із дитѐчого фітнесу та поѐвоя стійкого інтересу до них.  

З метоя визначеннѐ інтересів старших дошкільників до занѐть із 
переважним застосуваннѐм засобів дитѐчого фітнесу був використаний 
метод педагогічного спостереженнѐ. Результати спостереженнѐ показали, 
що дітѐм найбільш сподобались занѐттѐ із застосуваннѐм фітбол-
гімнастики. Дівчатка відмічали, що їм також подобаютьсѐ виконувати 
імітаційні вправи зі звіроаеробіки, а хлопчикам – вправи ігрофітнесу.  

Слід відмітити, що застосуваннѐ обраних напрѐмів дитѐчого фітнесу 
сприѐло підвищення рівнѐ оволодіннѐ дошкільниками основними життюво 
важливими руховими уміннѐми і навичками з вірогідністя (p<0,05).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Результати 
наших досліджень даять підставу стверджувати, що використаннѐ 
здоров’ѐзбережувальних технологій, у тому числі й технологій дитѐчого 
фітнесу, ю необхідноя умовоя длѐ оптимізації сучасного фізичного вихованнѐ 
дошкільників. Грамотне поюднаннѐ засобів дитѐчого фітнесу з традиційними 
засобами, сприѐю підвищення рівнѐ фізичної підготовленості, формування 
фізичної культури особистості дитини, її уѐвлень про здоровий спосіб життѐ, 
зниження рівнѐ захворяваності та підвищення інтересу до занѐть, що ю дуже 
актуальним на сьогоднішній день.  

Перспективи подальших розробок полѐгаять у поглибленому 
вивченні зарубіжного досвіду використаннѐ засобів дитѐчого фітнесу та 
здоров’ѐзбережувальних технологій у фізичному вихованні дошкільників. 
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РЕЗЯМЕ 
Старченко А. Применение здоровьесберегаящих технологий в физическом 

воспитании детей 5–6 лет. 
В свѐзи с ежегодным увеличением количества детей, которые болеят, 

возникает необходимость переосмыслениѐ содержаниѐ и форм работы по 
физическому воспитания. Цель статьи: обосновать необходимость применениѐ 
здоровьесберегаящих технологий в физическом воспитании детей старшего 
дошкольного возраста. Результаты исследованиѐ: применение средств детского 
фитнеса повлиѐло на повышение интереса детей к занѐтиѐм физической 
культурой, а также снижения уровнѐ их заболеваемости. Перспективы дальнейших 
научных исследований лежат в углубленном изучении зарубежного опыта 
использованиѐ средств детского фитнеса и здоровьесберегаящих технологий в 
физическом воспитании детей дошкольного возраста  

Ключевые слова: здоровьесберегаящие технологии, дети старшего 
дошкольного возраста, родители, физическое воспитание, средства детского 
фитнеса. 

SUMMARY 
Starchenko A. The application  of health-saving technologies in physical education of 

children of 5-6 years.  
In connection with annual increase of children who are ill, there is a necessity of 

reframing the contents and form of work in physical education both in preschool educational 
establishments and in a family. It should be noted that the specifics of working with children 
under school age takes into consideration their age and psychophysical features, and find the 
most interesting forms of presentation. 

The analysis of theoretical researches has showed that when children form positive 
motivation to classes of physical training and sports the most important is the factor of 
knowledge and influence that is exerted by the parents. Not less important condition for 
heightening the interest of children to the classes of physical training is experience of a teacher 
who should be good at modern technologies, aimed at strengthening and saving health of 
children. 

The purpose of the article is to prove the necessity of application health-saving 
technologies in physical education of preschool age children.  

The methods of research are the following: the theoretical analysis of scientific and 
methodical literature, testing, a pedagogical test, appraisal of the level of illness, the 
methods of mathematical statistics.  

The results of the research. By means of use of children fitness in different forms of 
physical education the following tasks were solved: progress in physical activity; forming the 
ideas of a healthy way of life; disease prevention, forming of necessary physical skills, 
heightening the interest to physical training classes. Use of gaming fitness, fitball-gymnastics 
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and animal aerobics influenced on reduction of disease level, also on increasing motivation of 
children to physical training classes.  

The results have shown that the use of health-saving technologies, including 
technologies of child fitness is a prerequisite for the optimization of modern physical 
education of preschool children. Proper combination of children’s fitness facilities with 
traditional means increases the level of physical fitness, physical training formation of the 
child, an ideas about healthy lifestyles, reduce morbidity and increase interest in the classes 
that are very relevant today. 

Perspectives of further scientific researches lie in advanced studying of foreign 
practices of using children fitness and health-saving technologies in physical education of 
preschool children.  

Key words: health-saving technologies, preschool children, parents, physical 
education, means of child fitness.  
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РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

УДК 371.134:793.3(07) 
Л. Андрощук 

Уманський державний педагогічний  
університет імені Павла Тичини 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙ  У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННа 
ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

 

У статті розглѐнуто  теоретичні основи інновацій  в контексті становленнѐ  
хореографічно-педагогічної освіти. Представлено  теоретичний аналіз інновацій ѐк 
суспільного освітнього ѐвища. У результаті дослідженнѐ: 1) проаналізовано 
історичний шлѐх інновацій в освіті та роль  персоналізованої парадигми 
гуманістичної освітньої концепції в сучасній інноваційній підготовці майбутнього 
вчителѐ в системі педагогічно-хореографічної освіти; 2) висвітлено передумови 
впровадженнѐ інновацій у підготовку сучасного фахівцѐ хореографічно-педагогічної 
освіти;  3) розглѐнуто сутність понѐть «інноваціѐ», «педагогічна інноваціѐ»; 
класифікація інновацій, умови  їх реалізації в хореографічно-педагогічній освіті. 

Ключові слова: інноваціѐ, педагогічна інноваціѐ, хореографічно-педагогічна 
освіта, інноваціѐ в хореографічно-педагогічній освіті, класифікаціѐ інновацій, умови  
реалізації інновацій, історіѐ інновацій, гуманістична концепціѐ.  

 

Постановка проблеми. Сучасна система освіти вимагаю активізації 
пошуку інноваційних підходів до підготовки майбутніх вчителів.  Перехід 
від індустріального до інноваційно-інформаційного суспільства потребую 
переосмисленнѐ змісту освіти та визначеннѐ засад підготовки вчителѐ 
нової генерації. Адже на кінець ХХ - початок ХХІ століттѐ найціннішим 
товаром стаять творчі ідеї та технології, ѐкі ю продуктом творчих кадрів у 
всіх сферах лядської діѐльності *7+. Сформувати творчі навички в 
навчально-виховному процесі може тільки творчий учитель. Тому 
першочерговим завданнѐм сучасної системи освіти ю розробка та 
впровадженнѐ інновацій длѐ забезпеченнѐ реалізації творчого потенціалу 
особистості, створеннѐ умов длѐ розвитку та саморозвитку студента в 
навчально-виховному процесі  вищого педагогічного навчального закладу. 

Аналіз актуальних досліджень. Інновації в сучасній  освіті  
розглѐдаятьсѐ в працѐх В. Андрущенка, С. Гончаренка, Л. Даниленко, 
М. Євтуха, І. Зѐзяна, І. Коновальчука, І. Прокопенка, Н. Тверезовської. 
Проблемі формуваннѐ готовності майбутніх учителів до інноваційної 
діѐльності під час навчаннѐ у вищих педагогічних навчальних закладах 
присвѐчені праці М. Анісімова, І. Богданової, О. Дубасеняк, Л. Подимової та 
ін. Підготовка вчителѐ до впровадженнѐ інноваційних педагогічних 
технологій розглѐдаютьсѐ в працѐх І. Богданової, О. Комар, О. Пюхоти, 
І. Руснак, Т. Хайруліної,  С. Сисоювої та ін. 

Низка досліджень присвѐчені інноваційним аспектам підготовки 
майбутніх педагогів-митців (Н. Гуральник, О. Єременко, Л. Коваль, 
О. Комаровська, А. Козир, Г. Ніколаї, О. Олексяк, В. Орлов, О. Отич, 
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Г. Падалка, О. Реброва, О. Ростовський, О. Рудницька, В. Черкасов, 
О. Щолокова та ін.). 

Не дивлѐчись на вся увагу науковців до різних аспектів освітніх 
інновацій недостатнѐ увага приділена інноваціѐм в хореографічно-
педагогічній освіті. 

Мета статті – розглѐнути теоретичні основи інновацій  у контексті 
становленнѐ  хореографічно-педагогічної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Інновації в освіті пройшли складний 
історичний шлѐх. Серед етапів історичного становленнѐ інновацій науковці 
виокремляять: 

-  зародження інновацій в освіті (друга пол. ХІХ ст.) – період 
виникненнѐ експериментальної педагогіки вченнѐ про вивченнѐ 
психологічних особливостей дитини, новітніх форм і змісту її навчаннѐ й 
вихованнѐ методами наукового пошуку. Основні ідеї: необхідність 
скасуваннѐ освітніх традицій; проголошеннѐ пріоритету творчого розвитку 
дитини; проголошеннѐ цінності індивідуальних особливостей дитини. 

- становлення інновацій в освіті (50-80-і рр. ХХ ст.)  – активізаціѐ 
інтересу до освітніх інновацій. Формуваннѐ освітніх альтернатив ѐк 
своюрідних центрів науково-педагогічного пошуку і популѐризації нових 
педагогічних ідей. 

- утвердження інновацій в освіті (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) – 
виникненнѐ необхідності відповісти викликам глобалізаційних трансфор-
мацій, екологічних проблем,полікультурним тенденціѐм в світі. Основні ідеї: 
підвищеннѐ ѐкості освіти; формуваннѐ у викладачів індивідуальної 
відповідальності за позитивні зміни в освітньому процесі; активізації 
соціально-педагогічних процесів длѐ підвищеннѐ ѐкості освіти *11, 1]. 

Інновації в освіті кінцѐ XX – початку XXI століттѐ окреслені 
традиційноя, раціоналістичноя, гуманістичноя концепціѐми. В основі 
традиційної концепції – оволодіннѐ базовими знаннѐми, вміннѐми й 
навичками; вивченнѐ й засвоюннѐ академічних знань. Раціоналістична 
концепціѐ передбачаю опору на знаннѐ ѐк упорѐдковану сукупність 
об’юктивних фактів на основі створеннѐ ефективної та всебічно 
розробленої технології. Гуманістична концепціѐ передбачаю створеннѐ 
необхідних умов длѐ особистісного самовираженнѐ та самоактуалізації 
лядини [4, 66]. Метоя персоналізованої освіти,  визнаютьсѐ становленнѐ та 
розвиток професійної індивідуальності вчителѐ, що досѐгаютьсѐ завдѐки: 
діагностування й розвитку професійних інтересів студентів; відмові ѐк від 
чітко окресленого змісту навчаннѐ, так і від оріюнтації на регулѐрний, 
жорсткий контроль;  створення умов длѐ професійної самоактуалізації 
студентів; формування готовності студентів до роботи за особистісно 
оріюнтованими технологіѐми навчаннѐ й вихованнѐ  [10, 52]. 
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Основним замовником та споживачем «продукту» системи освіти 
завжди була і залишаютьсѐ економіка *7, 268+. Сучасні інновації в освіті 
пов’ѐзані з підвищеннѐм ролі лядини-творцѐ в суспільстві. Серед основних 
детермінант активізації розвитку лядського капіталу В. Паламарчук  виділѐю 
зростаннѐ дефіциту творчого інтелектуального персоналу та рівнѐ освіти ѐк 
тенденції суспільної діѐльності *9, 2+. Автор стверджую, що длѐ розробки 
інноваційних рішень необхідно забезпечити різноманіттѐ ідей та думок, а длѐ 
їхньої реалізації потрібна робоча сила з адекватними креативними 
властивостѐми *9, 3]. 

Суспільні зміни призвели до необхідності впровадженнѐ інновацій у 
підготовку сучасного фахівцѐ. Серед об‘юктивних передумов  впровадженнѐ 
інновацій: 1) глобалізаційні зміни (глобалізаціѐ, інформатизаціѐ суспільства, 
світова екологічна криза тощо); 2) внутрішні зміни (становленнѐ державності, 
соціально-економічна криза тощо). До суб‘юктивних чинників впровадженнѐ 
інновацій належать зміна ідеологічної парадигми розвитку, зміна 
співвідношеннѐ раціонального та ірраціонального знаннѐ (науки і релігії),  
змістовне оновленнѐ системи гуманітарного знаннѐ та зміна 
загальнонаукової картини світу. Вищезазначені суспільні зміни призводѐть до 
необхідності  реформуваннѐ вітчизнѐної  вищої освіти, зокрема до 
впровадженнѐ інновацій, ѐкі б забезпечили формуваннѐ в системі освіти 
автономних і креативних особистостей, що стаю нагальноя необхідністя в 
зв’ѐзку з переходом до інформаційної стадії соціального розвитку з 
розвиненим демократичним устроюм * 4, 19]. 

Досліджуячи теоретичні основи інновацій в хореографічно-
педагогічній освіті вважаюмо за доцільне звернутисѐ до генезису та сутності 
понѐттѐ «інноваціѐ», «педагогічна інноваціѐ». 

Слово інноваціѐ  латинського походженнѐ («novatio») і в перекладі 
означаю оновленнѐ, зміну. 

Н. Тверезовська трактую інновації в трьох аспектах: інноваціѐ в 
широкому значенні – ѐк будь-ѐка зміна, підвищую конкурентоспроможність 
суб'юктів навчаннѐ; інноваціѐ у вузькому значенні – ѐк процес 
трансформації наукових досѐгнень у виробництво; інноваціѐ, ѐка 
впроваджена в практику *11, 2+. Загалом погоджуячись із можливістя 
сприйнѐттѐ інновацій через призму широкого і вузького значеннѐ 
вважаюмо тлумаченнѐ Н. Тверезовської дещо симпліфікованим.  
Керівництво лише ринковими механізмами і розуміннѐ інновацій, що 
сприймаятьсѐ ѐк механізм підвищеннѐ конкурентоспроможності, звужую 
широкий філософський сенс цього понѐттѐ, ѐкий, в першу чергу, полѐгаю в 
ролі інновацій у розвитку, трансформації і зміні ѐкості предметів і ѐвищ. 
Зважаячи на це, нам більшоя міроя імпоную визначеннѐ К. Завалко, ѐка 
розглѐдаю інновації ѐк передумови і одночасно умови ѐкісної зміни 
системи (об'юкта, предмета, ѐвища тощо) в цілому, незалежно від того, про 
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що йдетьсѐ: продукт (товар, послуга), технологічний процес, технічну 
систему або систему навчаннѐ, суспільство  [3, 12]. Автор визначаю  термін 
«педагогічні інновації» ѐк назву нового педагогічного продукту 
(теоретичного, практичного), що впроваджуютьсѐ у навчально-виховний 
процес – концепції, теорії, системи, моделі, методики, технології, методи, 
прийоми тощо [3, 12]. 

Цінноя ю думка О. Дубасеняк, ѐка стверджую, що «інноваціѐ» маю 
багатомірне значеннѐ, оскільки складаютьсѐ з двох форм: власне ідеї та 
процесу її практичної реалізації [2, 12+. Адже надзвичайно важливим ю 
процес впровадженнѐ в практику інноваційної теорії, що і забезпечую 
суспільний поступ. На думку автора, сутнісноя ознакоя інновації ю її 
здатність впливати на загальний рівень професійної діѐльності педагога, 
розширявати інноваційне поле освітнього середовища у навчальному 
закладі, регіоні. За словами автора, «ѐк системне утвореннѐ інноваціѐ 
характеризуютьсѐ інтегральними ѐкостѐми: інноваційний процес, 
інноваційна діѐльність, інноваційний потенціал, інноваційне середовище. 
Джерелом інновації ю цілеспрѐмований пошук ідеї з метоя розв'ѐзаннѐ 
суперечностей, її освоюннѐ відбуваютьсѐ шлѐхом апробації в формі 
педагогічного експерименту або пілотного впровадженнѐ» [2, 13].  

І. Коновальчук  трактую «інновація» ѐк цілеспрѐмований, спеціально 
організований, керований технологічний процес практичної реалізації  
суб’юктами інноваційної діѐльності нових ідей, теорій, технологій з метоя 
зміни педагогічної системи та переведеннѐ її на ѐкісно новий рівень 
функціонуваннѐ і результатів *6, 18]. Розглѐдаячи інновація ѐк інноваційну 
діѐльність, О. Огіюнко стверджую, що її особливості розкриваятьсѐ  через 
аспекти оновленнѐ традиційної системи навчаннѐ та через характеристику 
індивідуального стиля діѐльності педагога-новатора. Ми погоджуюмосѐ з 
думкоя, що індивідуальний стиль діѐльності педагога, ѐкий ю моделля 
діѐльності, що базуютьсѐ на сукупності різнорівневих властивостей індиві-
дуальності й забезпечую активне становленнѐ лядини в суспільстві на засадах 
самоактуалізації, творчої самореалізації, суспільної діѐльності в межах осо-
бистісного креативного вибору, відіграю клячову  роль у процесі інноваційної 
діѐльності. Інноваційна діѐльність тісно пов’ѐзана й зумовлена педагогічноя 
творчістя, педагогічним новаторством, ю важливим шлѐхом формуваннѐ 
творчої особистості. Вона проѐвлѐютьсѐ в цілепокладанні, визначенні мети, 
завдань, а також змісту й технологій інноваційного навчаннѐ [8, 158–159]. 

Інноваціѐ в освіті,  на думку сучасних вітчизнѐних учених: 
– процес створеннѐ, поширеннѐ й використаннѐ нововведень длѐ 

розв’ѐзаннѐ педагогічних проблем; 
– актуальні новоутвореннѐ, ѐкі стаять перспективними в контексті 

еволяції освіти; 
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– продукти інноваційної освітньої діѐльності, ѐкі характеризуятьсѐ 
процесами створеннѐ, поширеннѐ й використаннѐ нововведеннѐ в галузі 
педагогіки та наукових досліджень; 

–  нововведеннѐ навчальних закладів у  здійсненнѐ навчально-
виховного процесу [5, 8]. 

Отже, інноваціѐ в освіті – це нововведеннѐ, що поліпшую хід і 
результати навчально-виховного процесу. Проаналізувавши підходи до 
визначеннѐ понѐттѐ «педагогічна інноваціѐ», доцільно розглѐнути 
класифікація  інновацій в освіті. 

Л. Буркова пропоную класифікація освітніх інновацій, в основу ѐкої 
покладено мету, ѐк відправну точку системи, від ѐкої піде супідрѐдність 
похідних понѐть: цілі освіти, педагогічні цілі → педагогічна парадигма 
суб’юкт-об’юктна (підходи, принципи, концепції) → моделі педагогічної 
системи → технології, методики, навчаннѐ, вихованнѐ, управліннѐ → 
методи, техніки, прийоми навчаннѐ, вихованнѐ, управліннѐ *1+. 
Безперечно, така класифікаціѐ дозволѐю спроектувати модель інноваційної 
діѐльності на етапі визначеннѐ мети педагогічної інновації та забезпечую 
цілісність процесу дослідженнѐ та впровадженнѐ інновації. 

 Ми погоджуюмосѐ з К. Завалко, ѐка класифікую педагогічні інновації  
за такими ознаками: вид діѐльності, джерела виникненнѐ, міра новизни, 
термін дії, характер змін, масштаб змін, спосіб здійсненнѐ, темп 
здійсненнѐ, методика здійсненнѐ, вид ефекту, отриманого в результаті 
впровадженнѐ інновації [3, 12+. Загалом ознаки, ѐкі лѐгли в основу 
вищезазначеної класифікації,  можуть виступати критеріѐми контроля 
ефективності впровадженнѐ інновації. 

Інновації у вищій освіті класифікуять за об'юктом впливу (педагогічні, 
соціально-психологічні, організаційно-управлінські), рівнем поширеннѐ 
(системно-методологічні та локально-технологічні) та інноваційним 
потенціалом нового (радикальні, модифікаційні, комбінаторні) [4, 63]. 

Сучасні дослідники виділѐять юдність трьох складових інноваційного 
процесу: створеннѐ, освоюннѐ й застосуваннѐ нововведень. У зв’ѐзку з цим, 
інноваційний процес можна розглѐдати ѐк процес доведеннѐ наукової ідеї 
до стадії практичного використаннѐ й реалізаціѐ пов’ѐзаних із цим змін у 
соціально-педагогічному середовищі *8, 159]. 

Нам імпоную думка Т. Яровенко, ѐка основними елементами 
«освітньої інновації»  вважаю її носіѐ (творчу особистість), ѐкий маю певну 
інноваційну ідея (ѐдро інновації) та проводить інноваційний експеримент 
(джерело інновації); споживач інновації – студент (ѐкий здобуваю  знаннѐ з 
певного напрѐму); а також інституції, що забезпечуять упровадженнѐ 
інновацій у навчальний процес [12].  

Успішність нововведень при взаюмодії відповідних структурних 
елементів забезпечуять відповідні умови реалізації освітніх інновацій, ѐкі 
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І. Коновальчук  поділѐю на інституційні, соціокультурні, організаційно-
управлінські, психолого-педагогічні *6, 15+. Процес впровадженнѐ інновацій 
потребую  також подоланнѐ соціально-психологічних бар’юрів через 
«урахуваннѐ установок, ціннісних оріюнтацій, етичних норм; застосуваннѐ 
соціально-психологічних методів активного навчаннѐ учасників процесу з 
метоя розвитку в них інноваційних здібностей, формуваннѐ готовності до 
сприйнѐттѐ та участі в інноваційних заходах» *4, 72]. 

Розглѐнувши дослідженнѐ проблеми інновацій в освіті, доцільно про-
аналізувати теоретичні основи інновацій у хореографічно-педагогічній освіті. 

Глобальні зміни, зумовлені викликами  сучасного суспільства до 
вихованнѐ лядини-творцѐ нової епохи, значноя міроя вплинули на 
формуваннѐ творчого мисленнѐ молоді засобами рухової активності, до ѐких 
відноситьсѐ і хореографічне мистецтво. У різні етапи його становленнѐ 
навчаннѐ хореографії перебувало у різних статусах, було поюднане з різними 
науковими та навчальними дисциплінами, поки не було віднесене в окремий 
напрѐм – хореографічно-педагогічну освіту, що забезпечила збалансоване 
поюднаннѐ освітньої хореографічної і педагогічної підготовки. Поюднаннѐ 
хореографічного й педагогічного полів у підготовці фахівців створило умови 
длѐ пошуку нових шлѐхів впровадженнѐ інновацій. 

Інновації в хореографічно-педагогічній освіті розглѐдаюмо ѐк нові про-
дукти інноваційної наукової, освітньо-виховної, творчої діѐльності, що ви-
никаять на рівні пошуку ідеї ѐк джерела інновації, створяятьсѐ та впро-
ваджуятьсѐ в практику хореографічно-педагогічної освіти з метоя пере-
ходу на ѐкісно новий рівень підготовки майбутніх учителів хореографії. 

Інновації у хореографічно-педагогічній освіті класифікуюмо ѐк: 
- науково-педагогічні – інноваційні наукові дослідженнѐ  в галузі хо-

реографічно-педагогічної освіти та їх впровадженнѐ в підготовку майбут-
ніх учителів хореографії у вищих педагогічних навчальних закладах України; 

- педагогічно-творчі – організаціѐ суб’юкт-суб’юктної творчо-іннова-
ційної діѐльності в навчальній і позанавчальній роботі зі студентами. 

Метоя  інноваційної підготовки майбутнього вчителѐ хореографії на 
засадах персоналізованої парадигми в системі педагогічно-хореографічної 
освіти ю підготовка педагога, спроможного до реалізації творчого 
потенціалу особистості учнѐ, що стаю можливим при створенні умов длѐ 
власного всебічного творчого розвитку майбутнього фахівцѐ. 

 Серед умов реалізації інновацій у хореографічно-педагогічній освіті 
ми розглѐдаюмо: 

- функціонуваннѐ хореографічно-педагогічної освіти ѐк 
інноваційного ѐвища та результату еволяції хореографічної освіти; 

-  забезпеченнѐ інноваційного процесу підготовки майбутніх учи-
телів хореографії  в системі хореографічно-педагогічної освіти на засадах 
функціонуваннѐ науково-педагогічних та педагогічно-творчих інновацій; 
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- інноваційна діѐльність викладачів на засадах забезпеченнѐ 
реалізації суб’юкт-суб’юктної взаюмодії з метоя реалізації інноваційного 
потенціалу учасників навчально-виховного  процесу; 

-  створеннѐ інноваційного творчого середовища ѐк платформи 
реалізації інновацій на етапах: ідеѐ → розробка інновації → 
впровадженнѐ інновації → аналіз результатів впровадженнѐ інновації; 

- подоланнѐ бар’юрів (соціальних; зовнішніх (відсутність 
середовища, сприѐтливого длѐ впровадженнѐ інновацій); внутрішніх 
(психологічні травми, відсутність мотивації до інноваційної діѐльності, 
латентність творчого потенціалу). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
сучасне суспільство потребую переосмисленнѐ змісту освіти й визначеннѐ 
засад підготовки вчителѐ нової генерації. Інновації в хореографічно-
педагогічній освіті забезпечуять перехід на ѐкісно новий рівень підготовки 
майбутніх вчителів хореографії та поділѐятьсѐ на науково-педагогічні та 
педагогічно-творчі. Реалізаціѐ інновацій у хореографічно-педагогічній освіті 
можлива при створенні відповідних  умов. Підготовка майбутнього вчителѐ 
на засадах персоналізованої парадигми ю основоя інноваційної діѐльності в 
системі педагогічно-хореографічної освіти.  

У подальшому плануютьсѐ дослідженнѐ інноваційної моделі 
підготовки майбутнього вчителѐ хореографії на засадах персоналізованої 
освіти в системі хореографічно-педагогічної освіти.  
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РЕЗЯМЕ 
Андрощук Л. Теоретические основы инноваций в контексте становлениѐ 

хореографически-педагогического образованиѐ. 
В статье рассмотрены теоретические основы инноваций в контексте 

становлениѐ хореографически-педагогического образованиѐ. Представлен 
теоретический анализ инноваций как общественного образовательного ѐвлениѐ. В 
результате исследованиѐ: 1) проанализовано исторический путь инноваций в 
образовании и роль персонализированной парадигмы гуманистической 
образовательной концепции в современной инновационной подготовке будущего 
учителѐ в системе педагогически-хореографического образованиѐ; 2) раскрыты 
предпосылки внедрениѐ инноваций в подготовку современного специалиста 
хореографически-педагогического образованиѐ;  3) рассмотрено сущность понѐтий 
«инновациѐ», «педагогическаѐ инновациѐ»; классификация инноваций, условиѐ их 
реализации в хореографически-педагогическом образовании;  

В результате исследованиѐ мы сделали вывод, что современное общество 
нуждаетсѐ в переосмыслении содержаниѐ образованиѐ и значениѐ принципов подго-
товки учителѐ нового поколениѐ. Реализациѐ инноваций в хореографические-педагоги-
ческом образовании возможна при создании соответствуящих условий. Подготовка 
будущего учителѐ на основе персонализированной парадигмы ѐвлѐетсѐ основой инно-
вационной деѐтельности в системе педагогически-хореографического образованиѐ. 

В дальнейшем планируетсѐ исследование инновационной модели подготовки 
будущего учителѐ хореографии на основе персонализированной парадигмы 
образованиѐ в системе хореографические-педагогического образованиѐ. 

Ключевые слова: инновациѐ, педагогическаѐ инновациѐ, хореографически-
педагогическое образование, инновациѐ в хореографически-педагогическом 
образовании, классификациѐ инноваций, условиѐ реализации инноваций, историѐ 
инноваций, гуманистическаѐ концепциѐ. 
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SUMMARY 
Androschuk L. The theoretical foundations of innovations in the context of formation 

the choreographic-pedagogical education.  
The modern system of education requires activation of finding innovative approaches 

to training future teachers. After the end of the XX-th and the  beginning of  the XXI-st 
century the most valuable commodity have  become creative ideas and technologies that are 
the product of creative personnel in all areas of human activity. Only creative teacher can 
develop creative skills of the students in the educational process. The priority of modern 
education system is the development and innovation to ensure the realization of creative 
potential, creation of the conditions for the development and self-development of the 
students in the educational process of higher educational institution. 

The theoretical foundations of innovations in the context of developing 
choreographic-pedagogical education are considered in the article. The theoretical analysis 
of innovations as a social educational phenomenon is presented.  

The results of the investigation are the following: 1) the historical path of innovations 
in education and the role of personalized paradigm of humanistic educational concept in the 
modern innovative preparation of the future teacher in the system of choreographic-
pedagogical education are analyzed; 2) the preconditions of the introduction of innovations 
in the preparation of modern specialists in choreographic-pedagogical education are 
disclosed; 3) the essence  of the notions  «innovation», «pedagogical innovation»; the 
classification of innovations, the conditions for their realization in the choreographic-
pedagogical education are reviewed. 

As a result of investigation we have concluded that modern society requires 
rethinking of the educational content and determining the principles of training a new 
generation of teachers. Innovations in choreographic-pedagogical education are provided 
with a transition to a new level of training of future teachers of choreography. They are 
divided into scientific and pedagogical and educational and creative. The implementation of 
innovations in choreographic-pedagogical education is possible due to creating the right 
conditions. Training of future teachers on the basis of personalized paradigm is the 
foundation of innovation activity in choreographic-pedagogical education. 

We are going to study the innovative model of preparation of future teachers of 
choreography based on the paradigm of personalized education in the system of 
choreographic-pedagogical education in the future. 

Key words: innovation, pedagogical innovation, choreographic-pedagogical 
education, innovation in choreographic-pedagogical education, the classification of 
innovations, the conditions of the realization of innovations, the history of innovations, the 
humanistic concept. 
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ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННа БІОЛОГІЇ  
УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ 

У статті розглѐнуто та проаналізовано понѐтійний апарат, особливості та 
концепції евристичного навчаннѐ. Окреслено шлѐхи впровадженнѐ евристичного 
навчаннѐ біології у профільних класах, цілі, зміст, методи, форми, засоби та його 
дидактичні можливості. Наголошуютьсѐ, що ефективність впровадженнѐ 
евристичного навчаннѐ залежить від його інтеграції в усі компоненти педагогічного 
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процесу й забезпечую профільну компетентність учнів, розвиток творчих 
здібностей, навичок продуктивної діѐльності та рефлексивних умінь. 

Ключові слова: евристика, евристичне навчаннѐ, евристичні методи, 
педагогічний процес, профільні класи.  

 

Постановка проблеми. Проблема формуваннѐ у старшокласників 
готовності до вибору професії набуваю в сучасних умовах великого 
значеннѐ. Необхідність формуваннѐ професійно значущих ѐкостей учнів 
профільних класів зумовлена швидкими темпами розвитку біологічної 
науки, інтелектуалізаціюя праці, інтеграціюя української освіти в 
міжнародний освітній простір. Усе це вимагаю підвищеннѐ ѐкості 
біологічної освіти в школі, ѐка маю бути спрѐмована на набуттѐ школѐрами 
не тільки знань про будову, функції, екологія, еволяція біологічних 
систем, але й досвіду творчої діѐльності. Глибокого усвідомленнѐ учнѐми 
дидактичного матеріалу можна досѐгти тільки через активну творчу 
діѐльність, розвиток творчого мисленнѐ, ѐке, у своя чергу, ю передумовоя 
успішності у будь-ѐкій сфері професійної діѐльності.  

Метоя навчаннѐ біології ю: формуваннѐ наукової картини світу на 
основі засвоюних учнѐми біологічних знань, ознайомленнѐ з методами 
пізнаннѐ природи та теоретичними узагальненнѐми біологічної науки; 
розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей; 
оволодіннѐ вміннѐми здійснявати самостійний пошук та аналіз біологічної 
інформації; набуттѐ компетентності у збереженні власного здоров’ѐ та 
раціональному природокористуванні; допрофесійна підготовка до діѐльності 
в галузѐх, що потребуять ґрунтовних біологічних знань. Реалізаціѐ ціюї мети 
можлива шлѐхом застосуваннѐ евристичного навчаннѐ, що ґрунтуютьсѐ на 
головному принципі евристики – пошук, відкриттѐ, створеннѐ нового.  

Запровадженнѐ нових технологій у методиці навчаннѐ біології  
потребую і сьогодні подальшого дослідженнѐ. Залишаятьсѐ невирішеними 
питаннѐ, що безпосередньо стосуятьсѐ ефективного використаннѐ 
іннноваційних технологій, зокрема евристичної.  

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ організації процесу навчаннѐ з 
метоя набуттѐ учнѐми  досвіду  творчої діѐльності  висвітлено  в роботах 
І. Я. Лернера, В. І. Арістова, В. Ф. Паламарчук, М. М. Скаткіна та інших.  
Проблемі реалізації ідей евристичного навчаннѐ присвѐчені роботи 
дослідників Г. С. Альтшуллера, Г. Д. Балка, В. Г. Бевза, М. І. Бурди, 
К. В. Власенко, І. В. Гончарова, І. А. Горчакова, М. Я. Ігнатенко, Ю. М. Колѐгіна, 
Л. Ларсона, М. О. Лазарюва, М. Кларіна, І. Я. Лернера, А. В. Хуторського; 
теоретичні й методичні аспекти евристичного навчаннѐ учнів розроблѐлисѐ 
науковцѐми К. В. Власенко, І. А. Горчаковоя, Н. В. Громовоя, І. В. Гончаро-
воя; професійно-оріюнтована евристична діѐльність розглѐдаютьсѐ в роботах 
Т. С. Максимової, О. В.Тутової та інших. Проте залишаятьсѐ недостатньо роз-
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робленими питаннѐ щодо дидактичних можливостей (теоретичних та мето-
дичних) евристичного  навчаннѐ  в контексті кожного предметного циклу. 

Мета статті полѐгаю в обґрунтуванні дидактичних можливостей 
евристичного навчаннѐ учнів профільних класів на уроках біології.  

Виклад основного матеріалу. Становленнѐ сучасної евристики 
почалосѐ в середині ХХ століттѐ й було зумовлене розвитком кібернетики, що 
потребувала розробки евристичного програмуваннѐ; інтенсифікаціюя 
наукової, технічної та винахідницької діѐльності; формуваннѐм проблемного, 
розвивального навчаннѐ. 

У філософському енциклопедичному словнику понѐттѐ «евристика» 
(від грецького – відшукуя, відкривая) використовуютьсѐ в декількох 
смислах і значеннѐх: 1) спеціальний метод розв’ѐзаннѐ задач (евристичний 
метод); 2) організаціѐ процесу продуктивного творчого мисленнѐ; 3) наука, 
що вивчаю евристичну діѐльність, розділ науки про мисленнѐ. Її основний 
об'юкт – творча діѐльність; проблеми – задачі, що пов’ѐзані з моделѐми 
прийнѐттѐ рішень (в умовах нестандартних проблемних ситуацій). 
Евристика ѐк наука розвиваютьсѐ на межі психології, теорії штучного 
інтелекту, структурної лінгвістики, теорії інформації; 4) специфічний метод 
навчаннѐ» *10, 786].  

Як зазначаю В. І. Андрююв, евристика – це відносно самостійна наука, що 
досліджую закономірності, принципи, систему методів і прийомів творчої 
діѐльності та на цій основі розроблѐю системно-багатомірну методологія 
різних видів і форм творчої діѐльності,  саморозвитку з метоя підвищеннѐ її 
ефективності. «Евристики» розглѐдаятьсѐ ѐк приписи, прийоми, правила – 
вказівки, навідні запитаннѐ та інші засоби,  що стимуляять і спрѐмовуять 
творчу, системну, рефлексивну, критичну, прогностичну діѐльність в ситуаціѐх 
невизначеності, під час розв’ѐзаннѐ проблем и задач *1, 19]. 

Евристика ѐк наука збагатиласѐ рѐдом концепцій:  концепціѐ  творчої 
самореалізації особистості (А. Маслоу і К. Роджерс) ю основоя евристичного 
навчаннѐ. Творча і самостійна діѐльність учнѐ ю провідним чинником 
зростаннѐ його сутнісних сил; концепціѐ навчального цілепокладаннѐ (Т. 
Бруер, Б. С. Блум). Постановка цілей забезпечую ефективність діѐльності, 
передбаченнѐ, прогнозуваннѐ результату;  концепціѐ юдності алгоритмічного 
та евристичного типів пізнавальної діѐльності (Р. Солсо, Д. Ленат). Ці типи ю 
альтернативними, ѐкщо алгоритми  гарантуять вирішеннѐ проблеми, то 
евристичний метод надаю більше шансів на вирішеннѐ завдань, при цьому 
витрачаютьсѐ менше часу й зусиль, ніж під час використаннѐ алгоритму; 
концепціѐ рефлексії в евристичному навчанні (Д. Девюй, В. Х’ястон, П. Смік, 
М. Беверлі), сутність  рефлексії полѐгаю в розглѐді вже виконаної діѐльності з 
метоя аналізу її результатів, підвищеннѐ ефективності в майбутньому та 
пошуку протиріч *5+. Розглѐнуті концепції ю взаюмодоповняячими й 
розкриваять різні грані евристичного навчаннѐ. 
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У біологічній профільній освіті евристичне навчаннѐ маю бути 
представлене в усіх компонентах навчального процесу: цільовому, 
змістовому, діѐльнісному та результативному. 

Стратегічна мета профільної біологічної освіти – формуваннѐ 
природничо-наукової картини світу на основі глибоких знань про 
функціонуваннѐ, будову, еволяція біологічних систем, набуттѐ клячових 
компетенцій у контексті загальноосвітньої профільної та початкової 
допрофесійної підготовки, вихованнѐ екологічного мисленнѐ та умінь 
застосовувати знаннѐ на практиці, прагненнѐ до самореалізації, професійного 
зростаннѐ й мобільності в умовах реформуваннѐ сучасного суспільства. 

Найбільш значущим компонентом евристичного навчаннѐ ю 
особистісне цілепокладаннѐ, що передбачаю: уміннѐ формулявати мету 
діѐльності за її результатом; визначати мету відповідно до проблеми; 
вибирати мету з декількох та встановлявати їх взаюмодія; обґрунтовувати 
вибір мети; проводити уточненнѐ мети з урахуваннѐм засобів її 
досѐгненнѐ; ранжувати цілі (за терміном досѐгненнѐ: перспективні, 
найближчі); уміннѐ звузити та  розширити  цілі. 

Зміст біологічної компоненти освіти оріюнтований на забезпеченнѐ 
засвоюннѐ учнѐми знань про закономірності функціонуваннѐ живих систем, 
їх розвиток і взаюмодія, взаюмозв'ѐзок із неживоя природоя, формуваннѐ 
уѐвлень про природничо-наукову картину живого світу, синтез ідей про 
живі системи, оволодіннѐ елементами наукового пізнаннѐ живої природи, 
формуваннѐ складових наукового мисленнѐ (класифікаціѐ, екологічність, 
еволяційність та історизм, системність і цілісність), усвідомленнѐ 
біосферної етики, розуміннѐ необхідності раціонального використаннѐ та 
відновленнѐ природних ресурсів, виробленнѐ навичок застосуваннѐ знань 
з біології у повсѐкденному житті [11]. 

Особливостѐми реалізації змісту профільного навчаннѐ біології в 
контексті евристичного навчаннѐ ю: відповідність навчальної програми 
сучасному стану розвитку біологічної науки; збільшеннѐ обсѐгу понѐтійного 
апарату та глибини засвоюннѐ понѐть; збільшеннѐ кількості та складності 
навчальних і спеціальних умінь; наданнѐ можливості самовизначеннѐ учнів, 
усвідомленнѐ їх місцѐ у професійному світі через розкриттѐ завдань і 
предмету дослідженнѐ різних галузей і перспектив розвитку біологічної 
науки; посиленнѐ уваги до міжпредметних зв'ѐзків (у лабораторних роботах – 
з хіміюя,  у практикумах – з географіюя, у практичних роботах – з фізикоя, 
математикоя); актуалізаціѐ, поглибленнѐ, розширеннѐ, узагальненнѐ знань, 
удосконаленнѐ умінь та навичок дослідницької діѐльності під час проведеннѐ 
лабораторного та польового практикумів; реалізаціѐ діѐльнісного та 
професійно-оріюнтованого підходів до навчаннѐ, що виражаютьсѐ у дослідно-
експериментальній спрѐмованості вивченнѐ біології ѐк профільного 
загальноосвітнього предмета; втіленнѐ принципу індивідуалізації навчаннѐ.  
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Перевага надаютьсѐ різним видам самостійної пізнавальної 
діѐльності учнів: проведення практичних досліджень та експериментів, 
розробці, презентації індивідуальних, групових завдань, проектів; 
формуваннѐ навчальних та спеціальних компетенцій учнів. До змісту 
навчаннѐ біології необхідно вклячати систему евристично оріюнтованих 
завдань, що сприѐтиме формування продуктивної діѐльності учнів.  

Системність застосуваннѐ евристичного навчаннѐ забезпечуютьсѐ 
використаннѐм евристико-дидактичних конструкцій [8]  –  системи логічно 
пов’ѐзаних навчальних проблем (евристичних задач або навчальних 
комп’ятерних програм), ѐкі в сукупності з евристичними запитаннѐми, 
вказівками й мінімумом навчальної інформації дозволѐять учнѐм 
(переважно без допомоги) відкрити нове знаннѐ про об’юкт дослідженнѐ, 
засоби евристичної діѐльності. 

Діѐльнісний компонент розкриваютьсѐ через систему методів, форм, 
прийомів, засобів. Методи, прийоми навчаннѐ ю діювим педагогічним 
інструментаріюм, що впливаять на навчально-пізнавальну та розумову 
діѐльність, сприѐять формування творчого мисленнѐ. Серед методів 
навчаннѐ, що стимуляять евристичну діѐльність ю: метод «мозкового 
штурму», евристичного спостереженнѐ (цілісне особистісне сприйнѐттѐ 
об’юктів), метод смислового баченнѐ, образного баченнѐ (емоційно-образне 
дослідженнѐ об’юкта), символічного баченнѐ (пошук зв’ѐзків між об’юктом та 
його символом), метод евристичних запитань, метод порівнѐннѐ (наприклад, 
версій різних учнів з культурно-історичними аналогами), метод конкретних 
ситуацій, метод фактів, конструяваннѐ понѐть (результатом його ю 
сформульоване учнѐми визначеннѐ понѐттѐ), конструяваннѐ теорій, правил, 
гіпотез, метод помилок, дослідницький метод, метод дискусій, рольова гра. 

Евристичні методи реалізуятьсѐ шлѐхом організації евристичної 
бесіди, що передбачаю творчу взаюмодія вчителѐ та учнів та базуютьсѐ на 
розв'ѐзаннi проблемного завданнѐ за допомогоя основних i навідних 
запитань пошукового характеру длѐ активізації в учнів самостійного 
пошуку істини, формуваннѐ нових запитань, висновків, правил, 
використовуячи наѐвні знаннѐ, спостереженнѐ, досвід. 

Ураховуячи значний обсѐг змісту програми з біології длѐ профільних 
класів та його складність, серед форм організації навчальної діѐльності 
найчастіше застосовуять лекції, семінари, лабораторні, практичні роботи. 

Евристичні лекції надаять можливість учнѐм формулявати проблеми, 
робити власні відкриттѐ, забезпечуять умови длѐ створеннѐ учнѐми нових 
освітніх продуктів. Серед них ефективними ю: «сократівська лекціѐ» або 
лекціѐ-діалог; лекціѐ теоретичного конструяваннѐ; лекції з використаннѐм 
культурно-історичних аналогів (з метоя осмисленнѐ та перевідкриттѐ 
основних етапів історії); узагальнявальні лекції; оглѐдові лекції. 
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Функція відпрацяваннѐ, поглибленнѐ, узагальненнѐ змісту 
виконуять евристичні семінари, що забезпечую створеннѐ учнѐми творчих 
освітніх продуктів. Активізація пізнавальної діѐльності стимуляять 
пошукові семінари, семінари-проекти, семінари з вирішеннѐ завдань, 
«круглі столи», «мозкові штурми», семінари – ділові ігри, семінари захисту 
освітніх проектів, аналітичні семінари. Дидактичними завданнѐми 
семінарів ю: формуваннѐ вмінь учнів адаптувати отримані знаннѐ та вміннѐ 
до нових ситуацій; бачити нові проблеми в стандартних, традиційних 
ситуаціѐх; перетворявати та змінявати відомі способи діѐльності в 
залежності від поставлених цілей і завдань; проводити рефлексія 
результатів діѐльності з метоя її вдосконаленнѐ. 

Ефективність евристичного навчаннѐ залежить від: мотивації учнів до 
продуктивної діѐльності; активного вкляченнѐ учнів до творчої діѐльності; 
взаюмозв’ѐзку форм, методів, прийомів, засобів із дидактичними 
принципами розвивального навчаннѐ; застосуваннѐ евристичних прийомів 
(прийоми новизни, семантизації, наукової суперечки, значущості 
досліджуваного матеріалу, моделяваннѐ тощо); застосуваннѐ системи 
евристичних завдань під час навчаннѐ біології, що сприѐю процесу розвитку 
особистісних ѐкостей учнѐ та формування евристичних умінь; 
педагогічного супроводу евристичної діѐльності (корекціѐ роботи учнів та 
допомога у визначенні результатів їхньої діѐльності); систематичного 
використаннѐ евристичних методів, прийомів, форм, ѐкі органічно 
поюднані з традиційними та актуалізації евристичних ситуацій.   

Дидактичні можливості евристичного навчаннѐ полѐгаять у підвищенні 
ефективності навчаннѐ, можливості формуваннѐ пізнавальних мотивів, міцної 
системи знань, профільної компетентності учнів, творчої активності учнів під 
час вивченнѐ біології, забезпеченні самостійного творчого здобуваннѐ, 
перетвореннѐ й використаннѐ знань, розвитку творчого мисленнѐ, навичок 
продуктивної діѐльності, рефлексивних умінь та творчих здібностей. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Результативність евристичного навчаннѐ залежить від його інтеграції в усі 
компоненти навчального процесу, що сприѐтиме особистісному розвитку 
учнів через самостійну пізнавальну діѐльність. Результатом евристичного 
навчаннѐ біології ю: формуваннѐ різнобічно розвинених, творчо активних 
учнів, здатних постійно розвивати креативні здібності; духовне та 
інтелектуальне збагаченнѐ, підвищеннѐ творчого потенціалу. 

Перспектива подальших досліджень полѐгаю в удосконаленні теоре-
тико-методичних основ евристичного навчаннѐ біології у профільних класах. 
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РЕЗЯМЕ 
Генкал С. Дидактические возможности эвристического обучениѐ биологии в 

профильных классах. 
В статье рассмотрены и проанализированы понѐтийный апарат, 

особенности и концепции эвристического обучениѐ. Очерчены пути внедрениѐ 
эвристического обучениѐ биологии в профильных классах, цели, содержание, методы, 
формы, способы и его дидактические возможности. Акцентируетсѐ внимание на 
том, что эффективность внедрениѐ эвристического обучениѐ зависит от его 
интеграции во все компоненты педагогического процесса и обеспечивает 
профильнуя компетентность учащихсѐ, развитие творческих способностей, 
навыков продуктивной деѐтельности и рефлексивных умений. 

Ключевые слова: эвристика, эвристическое обучение, эвристические методы, 
педагогический процесс, профильные классы. 

SUMMARY 
Genkal S. The didactic possibilites of heuristic learning at biology lessons in 

specialized classes. 
The article discusses and analyzes the conceptual apparatus, features and concepts of 

heuristic learning. The ways of implementing heuristic learning at biology lessons in 
specialized classes, the goals, the content, the methods, the forms, the tools and its 
educational possibilities are outlined.  
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It is noted that the efficiency of heuristic learning  depends on the integration of all 
components in the educational process and ensures the students’ specialized competence, 
the development of creative abilities, skills of  productive activity and reflexive skills. 

The problem of formation of readiness of the senior pupils to the choice of profession 
is very important in modern conditions. The need for formation of professionally significant 
qualities of the students of specialized classes is caused by the rapid development of 
biological science, intellectualization of labor integration of Ukrainian education into the 
international educational space. The realization of the goals of  biological science is possible 
through the use of heuristic learning, based on the main principle of heuristics – search, 
discovery, create a new one. 

Productivity of heuristic learning is provided by: the students’ motivation for productive 
activity; active involvement of the students in creative activity; the interrelatedness of the forms, 
methods, techniques, tools with  the didactic principles of developmental education; use of 
heuristic methods,  the system of heuristic tasks while studying biology; heuristic pedagogical 
support activity; systematic use of heuristic methods, techniques, forms that are organically 
combined with the traditional heuristic and mainstreaming situations.  

The didactic possibilities of heuristic learning are to improve the efficiency of study, 
the formation of the cognitive motives, the strong system of knowledge, the students’ 
specialized competence, the  students’ creative activity in the study of biology, providing 
independent creative obtaining, transformation and use of knowledge, the development of 
creative thinking, skills of productive activities, reflective skills and creative abilities. 

The prospect of further studies is to improve the theoretical and methodological 
foundations of the heuristic teaching of biology in specialized classes. 

Key words: heuristics, heuristic learning, heuristic methods, teaching process, 
specialized classes. 

 

УДК 37.033:372.882 
Г. Котлѐрчук  

Інститут проблем вихованнѐ НАН України 
 

ФОРМУВАННа В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ ЕМОЦІЙНО-
ЦІННІСНОГО СПРИЙМАННа ПРИРОДИ аК ОСНОВИ ВИХОВАННа В НИХ 

ДБАЙЛИВОГО СТАВЛЕННа ДО ПРИРОДИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННа 
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

 

У статті проаналізовано процес формуваннѐ в учнів основної та старшої школи 
емоційно-ціннісного сприйманнѐ природи ѐк основи вихованнѐ в них дбайливого 
ставленнѐ до природи під час вивченнѐ української літератури в загальноосвітній школі. 
Визначено, що ефективному досѐгнення поставленої мети сприѐять завданнѐ, 
спрѐмовані на активізація емоційно-ціннісної складової пізнаннѐ зростаячоя 
особистістя природи за допомогоя засобів художньої літератури, спеціально 
організовані бесіди й естетичні ситуації, хвилинки милуваннѐ природоя, фольклор. 

Ключові слова: емоційно-ціннісне сприйманнѐ природи, учні основної і старшої 
школи, дбайливе ставленнѐ до природи,  українська література, особистість. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства 
формуваннѐ духовного світу гармонійно розвиненої особистості неможливе 
без вихованнѐ в неї дбайливого ставленнѐ до природи. Оскільки процес 
становленнѐ й розвитку лядських ставлень зумовлений емоційними 
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переживаннѐми, ѐкі базуятьсѐ на наѐвному в неї фонді потреб, мотивів і 
цінностей, то саме позитивні емоції зростаячої особистості ю психологічним 
механізмом формуваннѐ її активної природоохоронної позиції.  

Саме тому формуваннѐ емоційно-ціннісного сприйманнѐ довкіллѐ уч-
нѐми основної та старшої школи нами визначено ѐк основа вихованнѐ в них 
дбайливого ставленнѐ до природи, сутність ѐкого полѐгаю у трансформації 
внутрішніх емоційних реакцій особистості в зовнішні проѐви позитивних і не-
гативних емоційних ставлень до навколишнього середовища та його об’юктів.  

Аналіз актуальних досліджень. Теоретична основа понѐттѐ «емоційно-
ціннісне» відображена у філософській літературі (О. Василенко, 
О. Дробницький). Емоційно-ціннісна сфера зростаячої особистості у процесі 
екологічного вихованнѐ була предметом дослідженнѐ Г. Бюлюнької, 
Г. Волошиної,  Грошовенко, Г. Марочко, В. Маршицької, З. Плохій, 
О. Пруцакової, Г. Пустовіта, Н. Пустовіт, О. Колонькової, О. Лазебної, Т. Лайко, 
Л. Шаповал, Т. Юркової, ѐкі зазначали, що сприйманнѐ лядиноя природи ю 
своюрідноя проекціюя тих ціннісних оріюнтирів, ѐкі виробилисѐ суспільством 
у процесі його культурного розвитку. У своя чергу, на важливості вихованнѐ в 
учнів емоційно-ціннісного сприйманнѐ довкіллѐ наголошував 
В. Сухомлинський, ѐкий писав: «… ѐкщо дитина виростила троѐнду длѐ того, 
щоб милуватисѐ її красоя, ѐкщо юдиноя винагородоя за її праця стала 
насолода красоя та творіннѐ ціюї краси длѐ щастѐ й радості іншої лядини − 
вона не здатна на зло, підлість, цинізм, безсердечність» *5, 119+. 

Мета статті – проаналізувати процес формуваннѐ в учнів основної та 
старшої школи емоційно-ціннісного сприйманнѐ природи ѐк основи 
вихованнѐ в них дбайливого ставленнѐ до природи під час вивченнѐ 
української літератури в загальноосвітній школі. 

Виклад основного матеріалу. Емоційно-ціннісне сприйманнѐ 
природи, за нашим визначеннѐм, це особливий вид суб’юктивного 
сприйманнѐ особистістя навколишнього середовища, що базуютьсѐ на 
усвідомленні нея довкіллѐ не тільки ѐк матеріального середовища 
існуваннѐ лядства, але ѐк духовного, живого, естетичного об’юкта 
емоційно-ціннісного пізнаннѐ.  

Важливоя умовоя формуваннѐ в учнів основної та старшої школи 
емоційно-ціннісного сприйманнѐ природи в процесі вивченнѐ української 
літератури в загальноосвітній школі ю, за нашими висновками, 
трансформаціѐ їхніх зовнішніх мотивів і стимулів до взаюмодії з довкіллѐм у 
внутрішні природоохоронні мотиви та стимули, що сприѐтиме виховання 
дбайливого ставленнѐ до природи в підростаячого поколіннѐ, ѐке 
виѐвлѐтиметьсѐ в його подальшій самостійній природовідповідній 
діѐльності без зовнішнього контроля. 

Процес впливу на емоційно-ціннісну сферу учнів основної та старшої 
школи з метоя вихованнѐ в них дбайливого ставленнѐ до природи 
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складний і багатокомпонентний, тому ми вважаюмо необхідноя умовоя 
його реалізації поетапне формуваннѐ ціюї ѐкості з дотриманнѐм 
взаюмозалежних впливів її структури (інтересів, емоцій, потреб, мотивів, 
дій). Саме тому формуваннѐ емоційно-ціннісного сприйманнѐ особистістя 
довкіллѐ спрѐмовано на корекція сили та глибини її емоцій, мотивів, 
внутрішніх установок у процесі вивченнѐ української літератури з метоя 
вихованнѐ дбайливого ставленнѐ до природи.  

Реалізовуячи етап формуваннѐ в учнів основної та старшої школи 
емоційно-ціннісного сприйманнѐ довкіллѐ, нами визначалисѐ завданнѐ, 
спрѐмовані на активізація емоційно-ціннісної складової пізнаннѐ 
зростаячоя особистістя природи за допомогоя засобів художньої 
літератури, і розвиток на цій основі особистісно-емоційних установок на 
взаюмодія з нея та естетичне світосприйнѐттѐ. Метоя цих завдань було 
допомогти школѐрам повноя міроя сприймати навчально-виховний 
матеріал, або ж, навпаки, зосередитисѐ, мобілізувати свої внутрішні сили 
на досѐгненні поставленої мети. Використаннѐ вправ такого типу в процесі 
вивченнѐ української літератури забезпечувало створеннѐ всіх необхідних 
умов длѐ нагромадженнѐ зростаячоя особистістя емоційно-естетичного 
досвіду спілкуваннѐ з природоя, викликало в неї потребу у взаюмодії з 
довкіллѐм, пробуджувало пізнавальну активність і відчуттѐ переживаннѐ за 
стан навколишнього середовища, почуттѐ радості, піднесений настрій, 
бажаннѐ частіше переживати хвилини емоційного юднаннѐ з природоя.  

У своя чергу, ѐк свідчать результати нашого дослідженнѐ, основоя 
емоційно-ціннісного сприйманнѐ зростаячоя особистістя природи та її 
окремих об’юктів ю формуваннѐ потреби естетичного сприйманнѐ 
навколишнього середовища за допомогоя спеціально організованих бесід і 
естетичних ситуацій («Дивлясь і відчувая», «Прислухаясь до звуків 
природи», «Милуясѐ нерукотворним дивом матінки-природи», «Краса, ѐка 
мене оточую»). Наприклад, уже перші уроки української літератури в 5 класі 
створяять умови длѐ розвитку в учнів почуттѐ прекрасного, сприѐять 
розвитку в них естетичного сприйманнѐ природи ѐк наслідок усвідомленнѐ 
сутності усної народної творчості українців, у ѐкій відображено красу 
довкіллѐ. Розкриваячи тему першого розділу навчальної програми з 
української літератури длѐ 5 класу «Світ фантазії, мудрості» «Міфи і легенди 
українців» ми провели з учнѐми бесіду, почавши її словами: «Давайте уѐвимо 
собі світ природи таким, ѐким уѐвлѐли його наші предки, і замислимосѐ над 
тим, без ѐких природних об’юктів і ѐвищ ми не змогли б жити» *3+. У процесі 
обговореннѐ ціюї теми п’ѐтикласники не лише здобули нові знаннѐ про 
фольклор українців, а й уѐвили природні об’юкти та ѐвища ѐк живі істоти, ѐкі 
народжуятьсѐ та помираять, закохуятьсѐ та одружуятьсѐ, сплѐть і 
працяять тощо, та усвідомлявали, що під час взаюмодії з ними треба бути 
максимально обережними, щоб жодним чином не завдати їм шкоди.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

310 

Важливим засобом впливу на емоційно-ціннісну сферу зростаячої 
особистості, ѐк засвідчили результати нашого дослідженнѐ, було 
проведеннѐ в процесі вивченнѐ української літератури евристичних бесід, 
ѐкі спонукали учнів основної старшої школи глибше осмислити 
довколишній світ, збагнути значеннѐ турботи про нього длѐ подальшого 
існуваннѐ лядства, усвідомити цінність природи длѐ самих себе. Такий вид 
роботи відзначавсѐ ефективністя за умови глибокого аналізу прочитаних 
творів, зокрема пейзажів, та їхньої ролі в розгортанні сяжету, а також 
детального обговореннѐ біографії письменників. Зокрема, перед 
прочитаннѐм художніх творів і під час знайомства учнів основної та старшої 
школи з біографіѐми авторів ми акцентували увагу на тому, що талановиті 
українські письменники не лише глибоко знаять і вміять зобразити у своїх 
творах душу лядини й таюмниці лядського життѐ, а також добре 
розуміять закони природи, з неймовірноя лябов’я та трепетом описуять 
її у своїй творчості, намагаячись викликати такі самі почуттѐ в читача.  

Підсумовуячи такі бесіди, ми пропонували учнѐм основної та 
старшої школи дати відповіді на запитаннѐ: «Чи вміюмо ми так помічати 
красу природи, ѐк це зробив автор?», «Чи ставимосѐ ми так до природи, ѐк 
письменник?», «Чи здатні ми настільки усвідомити свій зв’ѐзок із нея, щоб 
убезпечити довкіллѐ від шкідливого впливу оточуячих?», «Що потрібно 
зробити, щоб ляди перестали сприймати світ природи, лише ѐк джерело 
забезпеченнѐ комфортного життѐ чи збагаченнѐ, а й навчилисѐ 
усвідомлявати її, ѐк найвищу цінність, без турботи, про ѐку ю загроза 
зникнення життѐ взагалі?».  

Обмірковуячи відповіді на поставлені запитаннѐ, учні основної та 
старшої школи переосмислявали своя взаюмодія з навколишнім 
середовищем, намагалисѐ знайти шлѐхи подоланнѐ місцевих екологічних 
проблем, переконувалисѐ, що зміна їхнього прагматично-утилітарного типу 
ставленнѐ до природи на дбайливий сприѐтиме усунення вже наѐвних 
проблем найближчого довкіллѐ й унеможливить виникненнѐ нових надалі. 

Одним з ефективних прийомів, ѐкий сприѐю формування в учнів 
основної та старшої школи емоційно-ціннісного сприйманнѐ довкіллѐ ѐк 
основи вихованнѐ в них дбайливого ставленнѐ до природи, ми вважаюмо 
розроблені й адаптовані нами до особливостей процесу вивченнѐ української 
літератури в загальноосвітній школі хвилинки милуваннѐ природоя (за 
виховноя технологіюя Г. Тарасенко, адаптованоя О. Грошовенко) *2; 1+. Під 
час таких хвилинок в учнів основної та старшої школи накопичувавсѐ досвід 
емоційно-ціннісного сприйманнѐ пейзажів і описів представників рослинного 
та тваринного світу, майстерно описаних автором прочитаного художнього 
твору чи однокласниками, або ж у власних творчих роботах, й усвідомленнѐ 
на цій основі самоцінності природи. Проведеннѐ таких хвилинок, ѐк 
засвідчили результати нашого дослідженнѐ, забезпечило організація 
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безпосереднього контакту зростаячої особистості з красоя навколишнього 
середовища та його об’юктів, навчало її милуватисѐ красоя довкіллѐ, сприѐло 
усвідомлення природи, ѐк найбільшої прекрасної цінності лядства, джерела 
задоволеннѐ естетичних потреб. Ефективне використаннѐ хвилинок 
милуваннѐ природоя сприѐло виховання в учнів основної та старшої школи 
лябові до природи й посилявало їхня мотивація дбайливо ставитисѐ до неї. 

Хвилинки милуваннѐ природоя в процесі вивченнѐ української 
літератури ѐк ефективний засіб формуваннѐ в учнів основної та старшої 
школи емоційно-ціннісного сприйманнѐ довкіллѐ викликали в них бажаннѐ 
здійснявати безпосередні індивідуальні природоохоронні справи, що 
знаходило відображеннѐ у творчих роботах учнів. Проведений нами аналіз 
написаних школѐрами творів і поезій засвідчив позитивні зміни в їхньому 
емоційно-ціннісному сприйманні довкіллѐ, а також їхня здатність усвідом-
лявати себе невід’юмноя частиноя природи та ототожнявати себе з нея. 

Під час проведеннѐ цього виду роботи в процесі вивченнѐ 
української літератури нами було запропоновано учнѐм основної та 
старшої школи здійснити уѐвні подорожі у світ чарівної природи, описаної 
автором прочитаного твору, та обговорити під час такої мандрівки власні 
емоції, почуттѐ та враженнѐ. У своя чергу, художнѐ демонстраціѐ об’юктів 
довкіллѐ (пейзажів, етядів, поезій про природу) посилявала емоційний 
вплив природи на зростаячу особистість за допомогоя актуалізації 
художніх компонентів уѐвних образів світу природи засобами літератури й 
мистецтва. Саме комплексне використаннѐ цих засобів у їх 
взаюмодоповненні та взаюмозв’ѐзку допомагало учнѐм основної та старшої 
школи краще пізнавати природні об’юкти, надавши їм суб’юктивних ознак.  

Таким чином, під час проведеннѐ хвилинок милуваннѐ природоя у 
процесі вивченнѐ української літератури учні основної та старшої школи 
мали змогу активно формувати власне естетичне світосприйнѐттѐ й 
усвідомлявати, що естетичні ознаки та властивості навколишнього 
середовища маять доповняватисѐ розкриттѐм того, ѐк їх сприймаю 
лядина, і, ѐк результат, засвоявали основи дбайливого ставленнѐ до 
навколишнього середовища та його об’юктів.  

У контексті даного дослідженнѐ одним з українських фольклорних 
жанрів, ѐкий володію значним виховним ефектом, нами було визначено 
народну казку. Оскільки вона за допомогоя ѐскравих художніх образів, 
динамічного, жвавого сяжету, насиченого емоційного змісту здатна 
вплинути на світосприйнѐттѐ читача, на формуваннѐ його ставленнѐ до 
навколишнього світу. У навчальну програму з української літератури 5–9 
класів вклячено вивченнѐ народних і авторських (літературних) казок, 
ефективне опрацяваннѐ ѐких у процесі проведеннѐ дослідженнѐ сприѐло 
ефективному розвиткові в учнів основної школи усвідомленнѐ природи ѐк 
найвищої цінності длѐ лядства й необхідності дбайливого ставленнѐ до неї 
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та її об’юктів *4+. Проте використаннѐ казок ѐк засобів впливу на емоційно-
ціннісну сферу особистості, за нашими висновками, доцільне не лише в 
основній школі, а й у старшій, коли старшокласникам пропонуютьсѐ 
складати казки длѐ учнів молодших класів чи вихованців дошкільних 
закладів. Виконуячи завданнѐ такого типу, ѐк засвідчили результати 
дослідженнѐ, учні основної та старшої школи самі глибоко переймалисѐ 
питаннѐми природоохоронної роботи, фактично самовиховували в собі 
риси дбайливого господарѐ, ѐкий не шкодить довкілля, а береже його. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проведене 
нами дослідженнѐ засвідчило, що формуваннѐ в учнів основної та старшої 
школи емоційно-ціннісного сприйманнѐ природи у процесі вивченнѐ 
української літератури здійсняютьсѐ ефективно за допомогоя використаннѐ 
завдань, спрѐмованих на активізація емоційно-ціннісної складової пізнаннѐ 
зростаячоя особистістя природи засобами художньої літератури, 
спеціально організованих бесід і естетичних ситуацій, хвилинок милуваннѐ 
природоя, фольклору тощо. Цѐ статтѐ не вичерпую всіх аспектів досліджував-
ної проблеми, подальшого вивченнѐ потребуять форми й методи форму-
ваннѐ в учнів основної та старшої школи пізнавального інтересу до природи. 
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РЕЗЯМЕ 
Котлѐрчук Г. Формирование у учеников основной и старшей школы 

эмоционально-ценностного восприѐтиѐ природы как основы воспитаниѐ у них 
заботливого отношениѐ к природе в процессе изучениѐ украинской литературы. 

В статье проанализирован процесс формированиѐ у учеников основной и 
старшей школы эмоционально-ценностного восприѐтиѐ природы как основы 
воспитаниѐ у них заботливого отношениѐ к природе во времѐ изучениѐ украинской 
литературы в общеобразовательной школе. Определено, что эффективному 
достижения поставленной цели способствуят заданиѐ, направленные на 
активизация эмоционально-ценностной составлѐящей познаниѐ растущей личностья 
природы с помощья средств художественной литературы, специально организо-
ванные беседы и эстетические ситуации, минутки лябованиѐ природой, фольклор. 

Ключевые слова: эмоционально-ценностное восприѐтие природы, ученики 
основной и старшей школы, заботливое отношение к природе, украинскаѐ 
литература, личность. 
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SUMMARY 
Kotlіarchuk Н. Formation of the emotionally-valued perception of nature as the basis 

for students education of careful attitude toward nature at basic and secondary school in the 
process of studying Ukrainian literature. 

We have set the forming of the emotionally-valued perception of the environment by 
the students of basic and secondary school as a main component of methodology in 
education of careful attitude toward nature. The essence of this component is the 
transformation of internal emotional reactions in the external displays of positive and 
negative emotional attitudes toward an environment and its objects, which will appear in 
their further independent activity without external control. 

Forming of the emotionally-valued perception by growing peculiarity of environment 
on correction of its force and emotions’ depth, necessities, reasons and inner conditions in 
the process of study of Ukrainian literature with the aim of education of careful attitude 
toward nature. Indispensable condition of growing environment’s positive perception in the 
educational-educator process of general education is creation of unity with nature, sense of 
love through forming of aesthetic pleasure, sympathetic and desire to guard it. 

We determined such tasks as implementing stage of forming the emotionally-valued  
perception of environment by the students of basic and secondary school with the aim of 
developing in them careful attitude toward nature in the process of study of Ukrainian 
literature. They are set on activation of the emotionally-valued constituent of the 
environment growing peculiarity by means of fiction and development on this basis the 
personal conditions on co-operating with it aesthetic perception of the world, specially 
organized conversations and aesthetic situations, minutes of admiring nature, folklore. 

 Study undertaken by us has witnessed the efficiency of the use of certain methods and 
approaches with the aim of forming of the students of basic and secondary school the 
emotionally-valued perception of nature as basis for building in them careful attitude toward 
nature. 

Key words: the emotionally-valued nature’s perception, students of basic and 
secondary school, careful attitude toward nature, Ukrainian literature, a personality. 
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ПРАГМАТИКА ГАЛУЗЕВОЇ ТЕРМІНОЛОГІІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІаЛЬНОСТІ 
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

У статті досліджуютьсѐ функціонуваннѐ термінологічної системи соціальної 
роботи длѐ визначеннѐ чинників, ѐкі впливаять на прагматику термінів ціюї галузі. 
Вивченнѐ та опис терміносистеми соціальної роботи на сучасному етапі розвитку 
необхідні длѐ встановленнѐ її системного характеру, виѐвленнѐ специфіки лінгвістичних 
процесів. Фактичний матеріал, а також мета й завданнѐ його вивченнѐ зумовили 
використаннѐ наступних методів дослідженнѐ: концептуального, контекстуального, а 
також синхронно-описовий метод. Дослідженнѐ терміносистеми соціальної роботи та 
приклади реального функціонуваннѐ термінологічних одиниць дозволѐять 
стверджувати, що мова термінів не виступаю закритим комплексом штучно 
створених одиниць, а існую ѐк відкрита адаптивна асоціативна система.          
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Постановка проблеми. Проблема термінологічності та 
упорѐдкуваннѐ номінативних одиниць залишаютьсѐ актуальноя ѐк длѐ 
фахівців конкретної галузі науки, так і длѐ філологів. У контексті 
динамічного розвитку вітчизнѐної освіти, модернізації парадигми 
педагогічної науки та практики простежуютьсѐ інтенсивне формуваннѐ та 
оновленнѐ понѐтійно-термінологічного апарату. Такий процес ю свідченнѐм 
активізації теоретичного педагогічного знаннѐ й практичної освітньої 
діѐльності, виникненнѐ нових напрѐмів у педагогіці.  

Становленнѐ теорії та практики соціальної роботи вимагаю належного 
понѐтійно-категоріального апарату, що висуваю суворі вимоги до галузевої 
термінології ѐк основного інструмента формуваннѐ наукової думки. 
Дослідженнѐ сучасних проблем галузевого термінотвореннѐ серед іншого 
зумовлене зацікавленістя фахівців у вивченні своюї метамови. 
Актуалізуютьсѐ проблема презентації термінологічної підсистеми 
соціальної сфери, оскільки події останніх років спричинили активізація 
термінотвореннѐ, ініціявали перманентні процеси номінації у соціальній 
сфері. Існую нагальна потреба дослідженнѐ прагматичних властивостей 
термінології соціальної роботи – її оціночних та емоційно-експресивних 
компонентів, бо певні труднощі в підготовці фахівців соціальної роботи 
актуалізуять потребу в систематизації й упорѐдкуванні понѐтійно-
термінологічного апарату педагогічної науки, в активному дослідженні 
процесу термінотвореннѐ в галузі соціальної роботи.  

Аналіз актуальних досліджень. У наукових доробках С. Єрмоленко, 
А. Коваль, В. Мельничайко, Л. Паламар, М. Пентиляк тощо досліджувалисѐ 
переважно проблеми культури української мови. Процес збагаченнѐ саме 
термінологічної системи педагогіки протѐгом ХХ–ХХІ століть аналізували  
Л. Атлантова, М. Ваховський, Є. Кадзукова, І. Карапетѐн, але вони подавали 
загальну характеристику понѐтійно-термінологічної системи педагогіки ѐк 
ѐвища. Аналіз терміносистеми соціальної сфери ускладняютьсѐ наѐвністя 
дефінованих і недефінованих спеціальних номінацій, що перебуваять на 
межі нормативності. Низка дослідників заперечуять існуваннѐ дефінованих і 
недефінованих термінів, оскільки така типологіѐ зумовляю конкретизація 
спеціальних понѐть, без ѐкої ускладняютьсѐ процес їх термінологізації *6, 
206+. Інші автори не вдаятьсѐ до власних трактувань термінів соціальної 
сфери ѐк лексичних одиниць наукової мови педагогіки, а спираятьсѐ на 
характеристики термінологічних одиниць, ѐкі подаятьсѐ в загальному 
термінознавстві *3, 114+. Тому дослідженнѐ прагматики термінів соціальної 
сфери маю ґрунтуватисѐ на загальнотеоретичних засадах семантичного 
наповненнѐ наукового терміна. 
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Метоя статті ю виѐвленнѐ та аналіз прагматичних ознак терміна 
соціальної сфери (оцінних та емоційно-експресивних компонентів) у 
професійному мовленні фахівців відповідної галузі.  

Методи дослідженнѐ. Методику аналізу зумовили мета та матеріал 
дослідженнѐ. Були використані методи концептуального, контекстуального 
та  порівнѐльного аналізу, а також синхронно-описовий метод. 

Виклад основного матеріалу. Наукові дослідженнѐ професійного 
мовленнѐ фахівців соціальної сфери зумовлені вимогами сьогоденнѐ, 
оскільки насамперед вища школа маю готувати висококваліфікованих 
спеціалістів, ѐкі досконало володіять професійним мовленнѐм, тобто маять 
чітке уѐвленнѐ про терміни та їх раціональне використаннѐ у професійному 
спілкуванні; вміять висловляватисѐ на професійну тему, маять навички 
культури публічного мовленнѐ. Підґрунтѐм належного рівнѐ професійної 
комунікації фахівцѐ соціальної сфери виступаю формуваннѐ комунікативної 
компетенції сьогоднішнього студента, його високого рівнѐ професійної 
культури шлѐхом ознайомленнѐ з термінологічними особливостѐми мови 
обраного фаху, складаннѐ та оформленнѐ професійних текстів і документів, 
умінь редагуваннѐ і перекладу професійно оріюнтованих текстів. 

Кожна галузь педагогічної науки маю свої мовленнюві особливості, що 
виражаятьсѐ в специфічній фаховій термінології, мовних кліше, 
професіоналізмах і утворяять мову фахової галузі. Навіть понѐттѐ «термін» 
(лат. terminus – межа) визначаютьсѐ залежно від галузі знань: у лінгвістиці 
термін – це слово або словосполученнѐ спеціальної (наукової, технічної тощо) 
мови, ѐке створяютьсѐ чи запозичуютьсѐ длѐ точного вираженнѐ спеціальних 
понѐть і позначеннѐ спеціальних предметів *1, 474+, а длѐ філософії термін –  
слово чи словосполученнѐ, що ю точноя назвоя певного понѐттѐ. Звідси 
механічне запозиченнѐ термінів  длѐ позначеннѐ одного і того ж об'юкта 
нерідко призводить до того, що в контексті іншої предметної сфери такий 
термін втрачаю свій інформаційний зміст або створяю небажану синонімія. 
Наприклад, термін «інтеграціѐ» (integration (англ.) – цілий) у науковій 
літературі окресляютьсѐ багатьма теоретичними підходами до окремих її 
проблем, що відповідно ускладняю визначеннѐ та класифікація її напрѐмів 
[4, 372+. Понѐттѐ «інтеграціѐ» у соціальній педагогіці та соціальній роботі ю 
загальновживаним і розглѐдаютьсѐ або стосовно локальної проблеми 
(інтеграціѐ лядини (дитини, дорослої особи, родини) у суспільство, інтеграціѐ 
осіб з фізичними/інтелектуальними порушеннѐми в систему сучасних 
суспільних відносин), або інтерпретуютьсѐ в узагальненому виглѐді (ѐк один із 
напрѐмів підготовки особи до самостійного життѐ та ін.). Слід врахувати, що 
соціальна робота ѐк наукова дисципліна маю власний понѐтійний апарат, 
своя термінологія, ѐкі відображаять її специфіку. 

Термінологічність різних мовних одиниць у понѐтійному апараті 
працівників соціальної сфери пов’ѐзана з виникненнѐм писаних норм 
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(законів, підзаконних актів), з формуваннѐм та інституалізаціюя відповідної 
галузі знань, а тому простежуютьсѐ діалектичний зв'ѐзок сфери фіксації та 
сфери функціонуваннѐ термінології соціальної сфери, залежності/незалеж-
ності такої терміносистеми від контексту. Незалежність терміна соціальної 
сфери від контексту слід розуміти ѐк результат ізолѐції письмового тексту 
(наукового тексту, нормативного акта) від реального оточеннѐ, зовнішньої 
ситуації, тобто диференціаціюя сфери фіксації та сфери уживаннѐ термінів.  

Терміносистема соціальної роботи членуютьсѐ на мікротерміносистеми 
на підставі екстра- та інтралінгвістичних факторів. Можна стверджувати, що 
екстралінгвістичні передумови розвитку терміносистеми соціальної роботи ю 
первинними, оскільки вони обумовлені необхідністя  номінації певних 
понѐть, ѐкі виникли ѐк результат соціально-економічних реформ ХХ–ХХІ ст. 
Позамовні та внутрішньомовні передумови слід розглѐдати в сукупності, 
через взаюмозв’ѐзок та обопільну залежність під час вивченнѐ системи 
термінологічних одиниць. Обидва класи факторів ю обов’ѐзковими при поділі 
терміносистеми на мікросистеми. Але власне концепт «термін» у сучасній 
лінгвістиці не маю остаточного визначеннѐ, а тому процес формуваннѐ 
термінологічної системи соціальної роботи в сучасній українській мові 
супроводжуютьсѐ низкоя питань, ѐкі стосуятьсѐ обґрунтуваннѐ критеріїв 
відбору термінологічної лексики длѐ її систематизації.     

Слід наголосити, що цінності соціальної роботи та її мета завжди 
виступали підґрунтѐм суб’юкт-суб’юктних відносин, коли процес соціальних 
інтеракцій між фахівцем та отримувачем соціальних послуг передбачав 
домінуваннѐ прав кліюнта, оскільки такий процес ґрунтуютьсѐ на 
порѐдності, конфіденційності та справедливості. Така ситуаціѐ відбиласѐ й 
у мові, бо лядина ѐк носій певних знань та досвіду стаю тим центром, ѐкий 
визначаю предмет, методи, завданнѐ, ціннісні оріюнтири сучасної 
соціальної діѐльності *5, 70+. Тому дослідженнѐ прагматики термінів 
соціальної сфери видаютьсѐ можливим лише через визнаннѐ прагматичної 
насиченості окремої позаконтекстної лексеми та використаннѐ такого 
аспекту, ѐк «термін – особистість». Зазначені позиції дозволѐять описати 
види прагматичної інформації, ѐкі містить конкретний термін.   

Дослідженнѐ прагматики терміна стало можливим завдѐки двом 
суттювим обставинам: визнання прагматичної насиченості окремого 
(позаконтекстного) слова та використання у сучасному термінознавстві 
аспекту «термін-особистість». Зазначені позиції (властивість слова 
передавати прагматичну інформація та аналіз лексики з поглѐду 
антропоцентризму) дозволѐять описати прагматичну інформація, ѐку 
можуть мати окремі елементи терміносистеми соціальної роботи. 
Термінологічне слово сфери соціальної роботи ѐк знак мови науки виступаю в 
ѐкості особливої когнітивної репрезентації, моделяю не лише досліджувану 
реальність, але й авторське мисленнѐ, тому принципово можливі оціночні та 
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емоційні компоненти у семантичному змісті окремого спеціального слова. 
Термін соціальної роботи може передавати різноманітні конотації, що 
виникаять під впливом дискурсивних причин, а інколи й конотації, властиві 
йому в ізольованому використанні ѐк словникової одиниці.  

З поглѐду семіотики термін соціальної роботи виступаю мовним 
знаком, ознаки ѐкого – семантика та прагматика – взаюмопов’ѐзані. Однак, 
на наш поглѐд, простежуютьсѐ певна тенденціѐ у семантиці та прагматиці 
терміна соціальної роботи, ѐка свідчить про близькість терміна із 
загальновживаним словом; такого значеннѐ термін може набувати не 
лише в оціночному контексті, ѐкий репрезентую думку лише одного  
автора. Так, наприклад, у США післѐ трагічних вересневих подій 2001 року 
серед соціальних працівників актуалізувавсѐ термін «Зона нуль» («Ground 
zero»), ѐкий символізую те місце у Нья-Йорку, де височіли до вибуху вежі-
близняки. Оскільки усім постраждалим від теракту влада та громадські 
організації продовжуять надавати різноманітну допомогу, то соціальна 
робота у такій ситуації виступаю провідним видом діѐльності. Звідси термін 
«Зона нуль» длѐ американського соціального працівника – це своюрідний 
символ, ѐкий позначаю не лише попередня подія та зумовлені нея 
наслідки, але й цілий напрѐмок, що полѐгаю у наданні соціальних послуг 
відповідній категорії громадѐн. Але, вірогідно, через деѐкий час це 
понѐттѐ, втративши своя актуальність, вийде зі сфери професійного 
спілкуваннѐ соціальних працівників, ѐкі зараз нівеляять наслідки вибуху. 
Але цей термін назавжди залишитьсѐ в історії мовленнювої практики, 
оскільки маю дві важливих ознаки: стислість та семантичну точність, ѐкі 
усебічно відображаять сутність події, ѐка відбуласѐ.      

У даному прикладі прагматика ю вбудованоя у семантичний зміст, а 
реальне функціонуваннѐ терміна відбуваютьсѐ лише у процесі 
використаннѐ його у професійному мовленні. Звідси сполучуваність та 
комбінаторика термінів безпосередньо пов’ѐзані ѐк з поѐвоя нових 
значень, так і з поѐвоя прагматичних аспектів у семантичному змісті слова. 
Навіть фундаментальні терміни не можуть бути визначені ѐк лексеми з 
незмінним семантичним змістом, оскільки завдѐки розвитку пізнаннѐ 
коригуютьсѐ і значеннѐ терміна.          

На нашу думку, на прагматику термінів соціальної роботи впливаять 
наступні чинники: контекст їх уживаннѐ; просторово-часовий проміжок їх 
функціонуваннѐ; наѐвність у суспільстві соціальних стереотипів; можливе 
авторство чи джерело терміна. Як приклад впливу перших двох чинників 
можна навести термін «наркотик» (narcotic, drug). Щодо термінологічного 
контексту, то використаннѐ цього спеціального слова зумовлено насамперед 
сфероя застосуваннѐ наркотичних засобів, їх яридичним супроводом та 
наслідками несанкціонованого уживаннѐ. Як медичний (фармакологічний) 
термін наркотик – це будь-ѐка субстанціѐ, фізичні та хімічні властивості ѐкої 
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здатні впливати на структуру та функції організму. Але у контексті соціальної 
сфери термін «наркотик» маю значно конкретніше визначеннѐ, у ѐкому 
акцентуютьсѐ увага на психоактивних властивостѐх такої речовини, що ю 
основноя метоя немедичного їх використаннѐ.  

Слід наголосити, що визначеннѐ цього терміна залежить також від 
звичаїв та правових норм, ѐкі склались у конкретному суспільстві, і 
зміняятьсѐ під впливом часу. Сучасні дефініції терміна «наркотик» суттюво 
відрізнѐятьсѐ в різних країнах, оскільки ґрунтуятьсѐ на принциповій 
класифікації конкретних речовин, з ѐких він складаютьсѐ. Однак збереженнѐ 
тривалий час таких принципів незмінними видаютьсѐ проблематичним. 
Зокрема, чи поширитьсѐ Європоя легалізаціѐ марихуани; в Європі героїн 
вважаютьсѐ психоактивноя речовиноя, а в деѐких державах Сходу він 
використовуютьсѐ ѐк знеболявальне; можливо, незабаром алкоголь та тятян 
набудуть статусу наркотичних речовин. Отже, контекстуальний і просторово-
часовий критерії ю засадничими ознаками тлумаченнѐ термінолексики 
соціальної роботи, її прагматики. 

На функціонуваннѐ терміносистеми соціальної роботи суттюво 
впливаять соціальні стереотипи. Цікавим прикладом виступаю термін 
«меншина» (minority), похідними виступаять термінологічні 
словосполученнѐ «національні меншини» (national minority), расові меншини 
(racial minority). У спеціальній літературі чітке розмежуваннѐ семантики таких 
найменувань відсутню, тому вони у наукових текстах уживаятьсѐ ѐк 
синонімічні. Але не враховуютьсѐ авторами той факт, що визначеннѐ 
меншини, коли засадоя номінації виступаю лише пропорційна чисельність, 
не завжди ю достатнім з поглѐду функціональності. У такому випадку слід 
враховувати, чи дійсно це та група населеннѐ, ѐка потребую соціальної 
допомоги, чи йдетьсѐ лише про чисельність, а не про незадовільне 
соціально-економічне становище певного прошарку населеннѐ.  

Щодо впливу авторства на прагматику терміна, то у сфері соціальної 
роботи такі слова використовуятьсѐ длѐ актуалізації авторського значеннѐ. 
Наприклад, понѐттѐ «бяджет часу» (time budget) уведено в обіг 
американським соціологом Ф. Гіддінгсом, а потім поширявалосѐ А. Большак 
та П. Сорокіним *2, 48+. Ф. Гіддінгс використав цей термін длѐ опису методики 
спеціального спостереженнѐ длѐ вивченнѐ різних стилів життѐ та поведінки 
визначених суб’юктів залежно від приналежності до певного суспільного 
прошарку. А. Большак та П. Сорокін позначали цим терміном не лише метод 
отриманнѐ кількісної інформації про витрати часу на ту чи іншу діѐльність 
лядей, але й форму репрезентації фактичних даних про використаннѐ 
часового ресурсу на головні занѐттѐ. Наведене свідчить, що А. Большак та П. 
Сорокін не вбачаять у визначенні терміна «бяджет часу» соціального статусу 
учасника експерименту, хоча  Ф. Гіддінгс вважаю такий критерій важливим.   
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Наведене засвідчую, що терміни соціальної роботи ѐк головні засоби за-
безпеченнѐ високого рівнѐ інформативності фахового наукового тексту мо-
жуть мати й комунікативно-прагматичні властивості. Оскільки науковий текст 
у галузі соціальної роботи буваю емоційним та експресивним, то його суттю-
вий елемент – термінологіѐ – теж позначаю та передаю прагматичний зміст.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Термін 
соціальної роботи – це слово чи словосполученнѐ, ѐке містить інформація 
про понѐттѐ теорії та практики даної поліфункціональної сфери, спрѐмованої 
на оптимізація соціального розвитку суспільства. Особливості формуваннѐ 
терміносистеми соціальної роботи в сучасній українській мові обумовлені 
насамперед динамікоя розвитку самої галузі не лише у нашій державі, а й у 
всьому світі. Прагматика термінології соціальної роботи зумовлена тим, що 
кожен термін ціюї сфери містить у собі не лише спеціальну інформація, але й 
наповнений відповідним соціокультурним змістом.  
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РЕЗЯМЕ 
Полѐничко Я. Прагматика отраслевой терминологии в профессиональной 

деѐтельности социальных работников. 
В статье исследуетсѐ функционирование терминологической системы 

социальной работы длѐ определениѐ причин, которые влиѐят на прагматику 
терминов данной отрасли. Изучение и описание терминосистемы социальной 
работы на современном этапе ее развитиѐ необходимо длѐ установлениѐ ее 
системного характера, длѐ выѐвлениѐ специфики лингвистических процессов, 
характерных длѐ нее. Характер фактического материала, а также цели и задачи 
его изучениѐ определили выбор следуящих методов исследованиѐ: сравнительно-
сопоставительного, компонентного и  структурного анализа. Исследование 
терминосистемы социальной работы и примеры реального функционированиѐ 
терминологических единиц позволѐят с достаточной точностья утверждать, 
что ѐзык терминов не ѐвлѐетсѐ закрытым комплексом намеренно созданных 
единиц, а живет как открытаѐ адаптивнаѐ ассоциативнаѐ система. 
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Ключевые слова: концепт, ѐзыковой знак, оценочный контекст, прагматика 
термина, прагматическаѐ информациѐ, профессиональнаѐ речь, семантика 
термина, термины социальної работы, специальнаѐ терминологиѐ. 

SUMMARY 
Polyanichko Y. Pragmatics of industry terminology in the professional activity of 

social workers. 
The article investigates the functioning of the social work system terminology to 

determine the causes which affect the pragmatic terms in the industry. Studying and 
description of a social work term system at the present stage of its development is obviously 
to establish a systemic tone, as well as to identify the specifics of the linguistic processes 
which are typical for this system. Considering the fact that the social activity and solutions of 
their implementing are directly dependent on the nature of the decoding and analysis of 
relevant information so there are some of them which are directly related with the 
conceptual-categorical apparatus of the language system, serving this social side, arise an 
urgent necessity for more detailed investigation of such terminology pragmatic feature.  

The actual material character, the same as goals and objectives of its studying have 
determined the choice of the research of the following methods: conceptual, contextual and 
comparative analysis, as well as synchronous-descriptive method. 

Pragmatics of social work terms caused by the fact that in the process of semantic 
terminology generation or the development of the initial lexical unit value or the original 
term (full or partial rethinking of semantics, narrowing/expansion of the meaning, 
metaphoric/metonymic transfer of the meaning) had happened, or the semantics of the 
original ones had been saved, fully matched to the requirements of  terminological system at 
the designation of special concepts in the sphere of social work.  

Such aspects as context of their use; space-time period of their functioning; the 
presence in society of social stereotypes; possible authorship or source of the term influence 
the pragmatic of terms of social work were investigated. 

The research of terminological system of social work and examples of real 
functioning of terminological units allow us to be enough confident with sufficient precision 
that the terms of  language is not the intention to create a closed complex units, and exists as 
an open adaptive associative system. Studying the terminology of social work is also 
important for the creation and further correction of the regulatory basis of this activity, 
which now seems the most actual for our country. By the way, the existence of a clear 
terminological industry contributes to more active participation of its experts in international 
projects, grants and programs, which aim is to promote social equity principles. 

Key words: a concept, a language symbol, an evaluation context, term pragmatic, 
pragmatic information, professional speech, term semantic, social work terminology, special 
terminology. 
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КОМУНІКАТИВНА ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
аК УМОВА ВЗАЮМОДІЇ АНІМАТОРА З КЛІЮНТОМ  

У ПРОЦЕСІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІаЛЬНОСТІ 
 

У статті досліджено особливості комунікативної професійної компетентності 
аніматора ѐк важливої умови взаюмодії з кліюнтом у процесі соціокультурної діѐльності. 
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Авторами доведено, що основна функціѐ соціального працівника у сфері культури – 
організаціѐ змістовного культурного дозвіллѐ шлѐхом залученнѐ громадѐн до процесу 
спілкуваннѐ. Згідно з результатами дослідженнѐ з’ѐсовано, що основними функціѐми 
анімаційної діѐльності ю такі: функціѐ адаптації та участі, рекреаційна, пов’ѐзана з 
організаціюя дозвіллѐ та цілеспрѐмованим культурним розвитком особистості, 
виховна, коригувальна, критична та стабілізаційна, ѐка сприѐю пошуку нових 
взаюмовідносин між індивідами та групами, нових стилів життѐ. Головноя умовоя 
продуктивної взаюмодії ю сформована комунікативна професійна компетентність 
аніматора. Науковцѐми схарактеризовано комунікативні професійно значущі ѐкості 
аніматора: урівноваженість, доброзичливість, привітність у спілкуванні з лядьми, 
педагогічний такт, емпатіѐ і рефлексіѐ, гуманістична спрѐмованість. На думку авторів 
наукової розвідки надзвичайно важливим компонентом структури комунікативної 
компетентності спеціаліста анімаційної соціокультурної діѐльності ю емоційний ас-
пект спілкуваннѐ. У процесі підготовки фахівців соціокультурної анімації можуть допо-
могти навчальні дисципліни: «Менеджмент соціокультурної діѐльності», «Соціокуль-
турна робота за кордоном», «Соціокультурна анімаціѐ», «Освітні технології в соціо-
культурній діѐльності», «Соціально-педагогічні технології соціокультурної діѐльності». 

Ключові слова: аніматор, соціокультурна діѐльність, комунікативна 
професійна компетентність аніматора, ігрова діѐльність. 

 

Постановка проблеми. Наразі суттюво підвищуютьсѐ роль та значеннѐ 
професійної діѐльності спеціалістів соціокультурної сфери. У соціальній роботі 
з’ѐвивсѐ новий напрѐм, ѐкий визначаютьсѐ також ѐк метод і технологіѐ 
соціальної роботи – соціокультурна анімаціѐ. Працівник у сфері анімаційної 
соціокультурної діѐльності маю бути фахівцем високої професійної 
компетентності і культури соціальної взаюмодії в громаді. В умовах 
становленнѐ і розвитку системи соціокультурної роботи роль професійної 
комунікативної компетентності, що характеризую мовленнюву культуру і 
поведінку спеціаліста, дедалі зростаю. Професіѐ аніматора увібрала в себе 
знаннѐ й норми взаюмодії з різними категоріѐми населеннѐ в різних 
мікросередовищах, особливо у сфері організації дозвіллѐ сімей внутрішньо 
переміщених осіб. Слід зазначити, що особливої уваги та соціальної 
підтримки потребуять такі соціально вразливі групи населеннѐ *1, 17]: 
важковиховувані неповнолітні; сім’ї, ѐкі опинилисѐ у складних життювих 
обставинах у результаті військового конфлікту; сім’ї, члени ѐких поранені або 
сім’ї, члени ѐких зникли безвісти; внутрішньо переміщені особи; сім’ї 
військовослужбовців; сім’ї, в ѐких зруйновані родинні зв’ѐзки; безробітні; 
особи та члени їх сімей, що зазнаять насильства за свої переконаннѐ. 

З метоя підвищеннѐ ефективності анімаційної роботи спеціаліст маю 
досконало володіти знаннѐми й уміннѐми професійної комунікації, а також 
вміти їх застосовувати у соціокультурній сфері. 

Аналіз актуальних досліджень. Різні підходи до визначеннѐ понѐттѐ 
такого феномену, ѐк «компетентність», теоретичні засади професійного 
спілкуваннѐ, пізнаннѐ його структури, функцій, стилів, моральних  
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принципів, технологій формуваннѐ комунікативної компетентності 
працівників соціальної сфери висвітлено у працѐх А. Капської *2+. 

Проте, у наукових розвідках недостатньо доробок, ѐкі розкриваять 
сутність комунікативної компетентності працівників сфери соціокультурної 
анімаційної діѐльності у конфліктний та постконфліктний період ѐк з дітьми, 
так і з дорослими, ѐка однозначно вимагаю від них відповідального 
ставленнѐ, високого професіоналізму з питань профілактики наслідків 
стресів і дистресів, гострих емоційних станів, переживаннѐ горѐ і втрат, 
організації дозвіллѐ, попередженнѐ різних проѐвів міжособистісних 
конфліктів, а також чуйності і поваги до кожної особистості. 

Теоретичні та історичні аспекти сучасної соціокультурної анімаційної 
діѐльності стали предметом досліджень М. Нікітського *3+, В. Челоусової [5], 
Н. Ярошенко *6+. Міжнародний досвід соціокультурної анімаційної діѐльності 
та перспективи впровадженнѐ в Україні проаналізовано у наукових працѐх 
О. Чернишенко *4+. 

Метоя статті ю дослідженнѐ особливостей комунікативної 
професійної компетентності аніматора ѐк важливої умови взаюмодії з 
кліюнтом у процесі соціокультурної діѐльності. 

Виклад основного матеріалу. На відміну від спеціалістів, ѐкі 
працяять у сфері культури і займаятьсѐ прикладноя творчістя 
(культорганізатори, керівники творчих колективів, об'юднань), основна 
функціѐ соціального працівника у сфері культури – організаціѐ змістовного 
культурного дозвіллѐ шлѐхом залученнѐ громадѐн до процесу спілкуваннѐ. 
Основні форми і методи його роботи такі: проведеннѐ фестивалів, 
конкурсів творчості, благодійних акцій, свѐт, гурткова та тренінгова робота, 
соціальна робота у клубі. На думку дослідниці В. Челоусової основними 
формами анімаційної діѐльності ю такі: 

- функціѐ соціальної адаптації та участі, що маю на меті сприѐти 
ефективній соціалізації та пристосування лядини до численних змін; 

- терапевтична функціѐ, спрѐмована на усуненнѐ або пом’ѐкшеннѐ 
соціальних конфліктів, попередженнѐ стресів; 

- рекреаційна функціѐ, пов’ѐзана з відновленнѐм та розвитком 
фізичних сил лядини, організаціюя дозвіллѐ; 

- виховна функціѐ, оскільки анімаціѐ відіграю роль формуваннѐ 
культурних інтересів індивіда; 

- корекційно-відновлявальна та розвивальна функціѐ, що перекриваю 
психологічні вади, виховні та культурні недоліки; 

- стабілізаційна функціѐ, ѐка сприѐю пошуку нових взаюмовідносин між 
індивідами та групами *5+. 

Аналіз досліджень окресленої проблеми дозволѐю стверджувати, що 
аніматор – спеціаліст, ѐкий організую соціальну роботу з дітьми і молоддя у 
вільний від навчаннѐ час шлѐхом залученнѐ до рекреаційної діѐльності, 
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організації дозвіллѐ. Згідно з результатами дослідженнѐ В. Челоусової, про-
фесіѐ аніматора характеризуютьсѐ розмаїттѐм завдань, адже аніматор – це:  

- кваліфікований працівник соціально-культурної анімації, функції 
ѐкого полѐгаять у розкритті та розвитку виховного, культурного та 
спортивно-оздоровчого потенціалу лядини;  

- спеціаліст соціальної галузі, ѐкий допомагаю задовольнѐти потреби, 
бажаннѐ й запити різних соціальних верств населеннѐ;  

- агент культурної та громадської діѐльності, ѐкий покликаний 
підвищувати суспільну свідомість, покращувати життѐ громади.  

У працѐх дослідниці В. Челоусової підкреслено, що соціокультурна 
анімаціѐ оріюнтована на групову і колективну (масову) форми соціальної 
роботи *5+. 

Отже, взаюмодіѐ аніматора з кліюнтом спрѐмована на активізація 
соціальної активності в громаді. Головноя умовоя продуктивної взаюмодії 
ю сформована комунікативна професійна компетентність аніматора. На 
думку А. Капської понѐттѐ «компетентність» в широкому розумінні цього 
слова означаю досконале знаннѐ своюї справи, суті роботи, ѐка виконуютьсѐ, 
складних зв’ѐзків, ѐвищ і процесів, можливих способів і засобів досѐгненнѐ 
цілей [2, 4+. Компетентність аніматора у соціокультурній сфері діѐльності 
можна, на нашу думку, розглѐдати ѐк міру професіоналізму, володіннѐ 
професіюя на рівні творчості, майстерності, арт-терапії. 

Спробуюмо схарактеризувати комунікативні професійно значущі 
ѐкості аніматора. Згідно з дослідженнѐми А. Капської, у межах анімаційної 
соціокультурної діѐльності варто акцентувати увагу саме на таких ѐкостѐх:  

1) урівноваженість (володіннѐ собоя, уміннѐ керувати емоціѐми і 
організовувати спокійне спілкуваннѐ без проѐву роздратуваннѐ); 

2) доброзичливість, привітність у спілкуванні з лядьми (проѐв співучасті і 
щирості у спілкуванні з ними); 

3) повага (проѐв поваги до інших, визнаннѐ їх гідності); 
4) відкритість (проѐв довіри до кліюнта); 
5) оптимізм (соціальне співчуттѐ, ѐке концентрую життюлябство у 

домінанті добра); 
6) внутрішнѐ енергіѐ, впевненість у собі, ѐкі поюднуятьсѐ з високим 

рівнем контроля, організаторські уміннѐ і навички; 
7) педагогічний такт; 
8) емпатіѐ; 
9) рефлексіѐ [2, 7]. 

У науковій праці вітчизнѐної дослідниці А. Капської визначено, що у 
складі комунікативної компетентності важливо виокремити таку ѐкість, ѐк 
гуманістичну спрѐмованість, оскільки вона ю відображеннѐм лядѐності і 
гуманізму – базових характеристик фахівцѐ у системі лядина – лядина *2, 7]. 
Надзвичайно важливим компонентом структури комунікативної 
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компетентності спеціаліста анімаційної соціокультурної діѐльності  ю 
емоційний аспект спілкуваннѐ. Анімаціѐ спрѐмована на допомогу 
особистісному самовираження шлѐхом використаннѐ ігрових, 
театралізованих та психотерапевтичних методів. Длѐ реалізації анімаційних 
програм використовуятьсѐ наступні методи:  

 метод гри та ігрового тренінгу, оскільки гра – самостійний вид 
діѐльності, рівноправний з усіма іншими. Ігри використовуятьсѐ також ѐк 
розважальна форма, ѐка активізую лядей, що виводить їх з пасивного 
споглѐданнѐ театралізованого заходу; 

 метод театралізації. Культурне дозвіллѐ молоді маю безліч сяжетів і 
соціальних ролей. Цей метод реалізуютьсѐ через костямуваннѐ, особливу 
мову спілкуваннѐ, обрѐди, ритуали, традиції, різноманітні сяжети життѐ; 

 метод змаганнѐ. Змаганнѐ допомагаю розвинути творчі сили, 
стимуляю прагненнѐ до пошуку, відкриттѐ, досѐгненнѐ перемог над собоя; 

 метод рівноправного духовного контакту, заснований на 
демократичному і гуманізованому спілкуванні; 

 метод вихованнѐ ситуаціѐми. Згідно ѐкого моделяятьсѐ 
різноманітні ситуації, ѐкі можуть бути оріюнтовані на самореалізація, успіх, 
невдачу, довіру, недовіру; 

 метод імпровізації. Вміннѐ імпровізувати розвиваю творчі здібності 
учасників ігрового процесу.  

Важливо відзначити, що у процесі підготовки працівника у сфері 
анімаційної соціокультурної діѐльності маять застосовуватисѐ навчально-
методичні комплекси, ѐкі забезпечуять теоретичну і практичну підготовку 
аніматора чи соціального працівника у сфері культури до професійної 
комунікативної діѐльності. Такі дисципліни маять вирішувати завданнѐ:  

1)ознайомити майбутнього аніматора з теоретичними засадами 
професійно-педагогічної комунікації; 

2)сприѐти розвитку комунікативних здібностей, формування умінь і 
навичок соціально-педагогічного спілкуваннѐ; 

3)допомогти вироблення індивідуального стиля і форм спілкуваннѐ 
працівника у різних культурологічних закладах; 

4)ознайомити з інфраструктуроя дозвіллювої сфери, інноваційними 
методами організації заходів. 

На нашу думку, вивченнѐ концептуальних і методичних засад 
соціально-культурної анімації можливе у межах циклу навчальних дисциплін: 
«Менеджмент соціокультурної діѐльності», «Соціокультурна робота за 
кордоном», «Соціокультурна анімаціѐ», «Освітні технології в соціокультурній 
діѐльності», «Соціально-педагогічні технології соціокультурної діѐльності». 
Подальше вдосконаленнѐ вмінь доцільно продовжити у процесі навчальної 
технологічної практики на базі центрів соціокультурної сфери. Головна пере-
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вага таких програм – це формуваннѐ умінь професійної комунікації та нави-
чок соціальної взаюмодії в громаді шлѐхом застосуваннѐ ігрової діѐльності.  

Висновки. Таким чином, сьогодні суттюво підвищуютьсѐ роль та 
значеннѐ професійної діѐльності спеціалістів соціокультурної анімації у 
превентивній, профілактичній, корекційно-розвивальній та соціально-
перетворявальній роботі з населеннѐм. Така робота маю бути системноя, 
довготривалоя та проводитись на високому науково-методичному рівні. З 
метоя підвищеннѐ ефективності анімаційної роботи спеціаліст маю 
досконало володіти знаннѐми й уміннѐми професійної комунікації, а також 
вміти їх застосовувати в соціокультурній сфері. 
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РЕЗЯМЕ 
Полѐничко А., Чернѐкова А. Коммуникативнаѐ профессиональнаѐ 

компетентность как условие взаимодействиѐ аниматора и клиента в процессе 
социокультурной деѐтельности. 

В статье исследованы особенности коммуникативной профессиональной 
компетентности аниматора как важного условиѐ взаимодействиѐ с клиентом в 
процессе социокультурной деѐтельности. Авторами доказано, что основнаѐ функциѐ 
социального работника в сфере культуры – организациѐ содержательного культурного 
досуга. Согласно результатам исследованиѐ выѐснено, что основными функциѐми 
анимационной деѐтельности ѐвлѐятсѐ такие: функциѐ адаптации и участиѐ, 
рекреационнаѐ, свѐзаннаѐ с организацией досуга и культурным развитием личности, 
воспитательнаѐ, корректируящаѐ, критическаѐ и стабилизационнаѐ, которые 
способствуят поиску новых взаимоотношений между индивидами и группами, новых 
стилей жизни. Главным условием продуктивного взаимодействиѐ ѐвлѐетсѐ 
сформированнаѐ коммуникативнаѐ профессиональнаѐ компетентность аниматора. 
Ученые охарактеризовали коммуникативные профессионально значимые качества 
аниматора: уравновешенность, доброжелательность, приветливость в общении с 
лядьми, педагогический такт, эмпатиѐ и рефлексиѐ, гуманистическаѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

326 

направленность. По мнения авторов научной статьи, чрезвычайно важным 
компонентом структуры коммуникативной компетентности специалиста 
анимационной социокультурной деѐтельности ѐвлѐетсѐ эмоциональный аспект 
общениѐ. В процессе подготовки специалистов социокультурной анимации 
разработаны учебные дисциплины: «Менеджмент социокультурной деѐтельности», 
«Социокультурнаѐ работа за рубежом», «Социокультурнаѐ анимациѐ», 
«Образовательные технологии в социокультурной деѐтельности», «Социально-
педагогические технологии социкультурной деѐтельности».  

Ключевые слова: аниматор, социокультурнаѐ деѐтельность, 
коммуникативнаѐ профессиональнаѐ компетентность аниматора, игроваѐ 
деѐтельность. 

SUMMARY 
Polianychko A., Chernyakova А. Communicative professional competence of an 

animator as an important condition of cooperating with a client in the process of socio-
cultural activity. 

The article is devoted to the investigation of the features of communicative 
professional competence of an animator as an important condition of cooperating with a 
client in the process of socio-cultural activity. The authors stress that a basic  function   of  the 
development  of a worker in the field of a culture is organization of cultural, rich in content leisure 
by bringing in the citizens to the process of communication. 

 According to the results of the research the basic functions of animation activity are 
such as: a function of adaptation and participation, recreational, organization of leisure and 
purposeful cultural development of a personality, correcting, critical and stabilizing that 
assists the search of new mutual relations between individuals and groups, new styles of life.  

Much attention is given to the analysis of the communicative professional 
competence of an animator. The authors describe meaningful internals of an animator: even 
temper, goodwill, affability in intermingling with people, pedagogical methods, educational 
technologies, reflection and humanistic orientation. 

In opinion of the authors the extraordinarily important component of a structure of 
communicative competence of a specialist of animation socio-cultural activity is an emotional 
aspect of communication. In the process of preparation of the specialists of socio-cultural 
animation can help such educational disciplines as: «Management of socio-cultural activity», 
«Socio-cultural work abroad», «Socio-cultural animation», «Educational technologies in socio-
cultural activity», «Socially-pedagogical technologies of socio-cultural activity».  

Today the role and importance of professional specialists in socio-cultural animation 
of precautionary, preventive, remedial and developmental transformative social and 
outreach increases significantly. Such work must be systemic, long-term and held at high 
scientific and methodological level. To increase the efficiency of the animation the specialist 
has to master knowledge and skills of professional communication, and be able to apply 
them in the socio-cultural sphere. 

Further improvement of skills is advisable to continue in the practice of educational 
technology at the center of social and cultural spheres. The main advantage of such 
programs is a  professional communication skills formation and skills of social interaction in 
the community through the use of play. 

Key words: an animator, socio-cultural activity, socio-cultural animation, 
communicative professional competence of an animator. 
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ГЕОМЕТРІа МАС І БАРИЦЕНТРИЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’аЗУВАННа 
ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ 

 

У статті подано деѐкі рекомендації щодо можливостей надавати 
обдарованим з математики учнѐм поштовх до виходу за межі програмного 
матеріалу. У ній пропонуютьсѐ відносно замкнена система навчального матеріалу 
про центр мас (центроїд) системи точок і центр мас (барицентр) системи 
матеріальних точок та барицентричний метод розв’ѐзуваннѐ геометричних задач 
длѐ школѐрів, ѐкі цікавлѐтьсѐ математикоя, її методами і зв’ѐзками з фізикоя, а 
також длѐ майбутніх вчителів математики – студентів педагогічних 
університетів, ѐкі вивчаять систему методів розв’ѐзуваннѐ планіметричних задач 
та принципи їх гармонізації. Обґрунтовуютьсѐ доцільність знайомства школѐрів з 
барицентричним методом і ефективність координатно-векторного методу 
побудови теорії, висвітляятьсѐ взаюмозв’ѐзки фізичного та метричного підходів до 
клячових понѐть теми, пропонуятьсѐ методичні рекомендації та рѐд застережень.      

Ключові слова: навчаннѐ математики, підготовка майбутніх вчителів, 
робота з обдарованими школѐрами, урізноманітненнѐ математичних методів, 
центроїд, барицентр, центр мас, планіметрична задача, барицентричний метод, 
координатно-векторний метод, геометріѐ мас.     

 

Постановка проблеми. Геометріѐ – одна з найстаріших галузей 
математики, ѐка вивчаю геометричні форми та просторові відношеннѐ, 
зокрема, геометричні величини  перетвореннѐ просторів і фігур. 
Геометрична задача – це вимога при наперед заданих математичних 
умовах обчислити (знайти числове значеннѐ інваріанта або геометричної 
величини: довжини, площі, об’юму, величини кута тощо), виразити (знайти 
вираз), довести твердженнѐ, побудувати фігуру чи комбінація фігур, 
дослідити (геометричний об’юкт). Планіметрична задача маю свої 
особливості, передусім, завдѐки своюму візуальному натуралізму 
геометричних об’юктів (геометричних форм і геометричних величин), що в 
ній фігуруять. Інтегральна властивість «вміннѐ розв’ѐзувати» 
планіметричні задачі важко адекватно означити та структурувати. Ще 
складніше диференційовано діагностувати це вміннѐ. Разом із цим, ѐк 
реальність його можна окреслити й усвідомлено розслоїти.  

Знайомство з новими ідеѐми, прийомами і методами розв’ѐзуваннѐ 
задач елементарної геометрії – це не лише шлѐх збагаченнѐ учнѐ 
геометричними знаннѐми й удосконаленнѐ вміннѐ розв’ѐзувати задачі, а й 
надійний засіб зародженнѐ та розвитку інтересу до математики та її 
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застосувань, можливостей розвивати й виховувати. Усе це посиляю 
мотиваційні основи процесу навчаннѐ. 

Ідеї геометрії мас, що зародились ще до нашої ери, складаять 
фундамент барицентричного методу – потужного методу розв’ѐзуваннѐ 
позиційних та метричних задач. Вони успішно можуть бути реалізовані в 
класах з поглибленим вивченнѐм математики, у фізико-математичних 
школах, у системі позакласної роботи, зокрема гурткової, у науково-
дослідницьких проектах (прикладом такої шкільної реалізації ми 
знаходимо у навчальному посібнику *5+). Але длѐ більшої ефективності слід 
вдало збалансувати навчальний матеріал, викласти його з юдиних 
теоретичних позицій, наситити вдалими прикладами та контрприкладами, 
сформувати добірку різнопланових задач навчального та дослідницького 
характеру. Це мало би бути корисним вчителя і учня (особливо тому, що 
психологічно готовий виходити за межі шкільної програми з математики) 
та забезпечити основу длѐ гармонізації геометричних методів. Нажаль нам 
невідомі такі джерела, хоча достатньо багатий матеріал містить робота  [1]. 

Термін барицентр походить від двох грецьких слів  βαρύς — важкий 
і  κέντρον — центр. Він рівнозначний термінам «центр мас» та «центр 
ваги». Існую кілька наукових понѐть, безпосередньо пов’ѐзаних з цим 
терміном. Це суто математичне понѐттѐ – центр мас системи точок (або 
центроїд, або барицентр) та центр мас геометричної фігури і фізичне 
понѐттѐ – центр мас системи матеріальних точок (або барицентр) та 
центр мас фізичного тіла, ѐкі в математиці теж продуктивно 
використовуютьсѐ за умови, що «геометричні точки маять однакову масу», 
а маса фігури пропорційна її мірі (довжині, площі, об’юму тощо). 

Видатний давньогрецький мислитель Архімед, що жив в ІІІ ст. до н.е., 
першим усвідомив продуктивність понѐттѐ «центра мас системи 
матеріальних точок» і великі можливості застосуваннѐ його до 
розв’ѐзуваннѐ математичних (геометричних) задач, зокрема ним з 
використаннѐм властивостей центра мас доводилась властивість медіан 
трикутника. Пізніше ідеї Архімеда застосовувались різними відомими 
геометрами (Папп, Чева, Гяльден, Ляілье та ін.). Сьогодні цей спосіб 
доведеннѐ математичних фактів називаять барицентричним методом.   

Сучасний компактний і замкнений виклад геометрії мас (теорії про 
центр мас) ґрунтуютьсѐ на векторній алгебрі, тобто маю векторну форму. 
Але зрозуміло, що теоріѐ векторів з’ѐвилась значно пізніше первинних ідей 
Архімеда, ѐкі мали суто механічне тлумаченнѐ.    

Геометріѐ мас ѐк розділ класичної геометрії практично не 
представлений у сучасних навчальних курсах (шкільних та 
університетських), барицентричний метод розв’ѐзуваннѐ геометричних 
задач ю маловідомим ѐк длѐ школѐрів, так і длѐ вчителів математики, 
вивченнѐ барицентричної системи координат не передбачено навчальноя 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

329 

програмоя з аналітичної геометрії длѐ студентів математичних 
спеціальностей педагогічних університетів. Це ю серйозноя перепоноя длѐ 
формуваннѐ цілісного поглѐду на ідейне багатство геометричних методів, 
їх органічної юдності, тісні міжпредметні зв’ѐзки фізики та геометрії тощо. 
Сьогодні бракую ѐкісного елементарного викладу збалансованої теорії 
геометрії мас з юдиних теоретичних позицій системи навчального 
матеріалу за концентричним принципом. 

Мета статті – здійснити виклад геометрії мас виклячно на векторній 
основі, вказати альтернативи длѐ побудови теорії (знайти еквівалентні 
означеннѐ, вказати різні методи обґрунтуваннѐ тверджень), запропонувати 
терміноголічні розмежуваннѐ. 

1. Центр мас (центроїд) системи точок евклідової площини 
Означення 1. Центроїдом (центром мас або барицентром) системи 

точок 1A , 2A , …, nA  називаютьсѐ точка G , длѐ ѐкої маю місце векторна рівність  

1 2 ... 0nGA GA GA    .     (1) 

Теорема 1.1. Довільна скінченна множина (система) точок площини 
маю юдиний центр мас (центроїд) .  

Доведеннѐ (І спосіб). Доведеннѐ існуваннѐ барицентра проведемо 
методом математичної індукції. 

1. При 2n   система містить дві точки. Тому, очевидно, що центроїдом ю 

середина  відрізка 1 2A A , оскільки вектори    і   ю протилежними. 

2. Припустимо, що твердженнѐ правильне длѐ n k , тобто існую точка 
G  така, що  

/ / /

1 2 ... 0kG A G A G A    .     (2) 

Розглѐнемо точку G , ѐка ділить напрѐмлений відрізок 1kA G
  у 

відношенні k, тобто точку, длѐ ѐкої маю місце векторна рівність  

1kA G kGG
 .     (3) 

Остання рівність можна переписати у виглѐді 

1 1 1 2 2k k kA G GA AG GA A G GA A G
         , 

1 2 1 2 1k k kG A G A G A GA GA GA GA 
          . 

Але з (2) випливаю, що ліва частина останньої рівності дорівняю 0 . 
Тому 

1 2 1 0k kGA GA GA GA      . 

Отже, точка G ю центром мас системи точок 1 2 1, , , ,k kA A A A  . Тоді, 

згідно з принципом математичної індукції, дане твердженнѐ правильне 
длѐ довільної скінченної кількості точок. Існуваннѐ доведено. 

Тепер доведемо юдиність. Нехай крім рівності (1) маю місце і рівність 

1 2 ... 0nOA OA OA    .     (4) 

Віднѐвши від рівності (1) рівність (4), одержимо 
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     1 1 2 2 ... 0n nGA OA GA OA GA OA       , 

0nGO  . 
Звідки .G O  Єдиність та все твердженнѐ доведено. 
ІІ спосіб (координатний). Розглѐнемо на  площині прѐмокутну 

декартову систему координат (ПДСК). У ній задані точки маять власні 

координати. Нехай , . Тоді  вектор  маю 

координати , а вектор   — координати  

 
Тому рівність (1) у координатній формі рівносильна системі  

 
Звідки  

 
Отримана система ю завершеннѐм доведеннѐ існуваннѐ та юдиності 

центроїда. Теорему доведено. 
Зауваженнѐ. Останнѐ система рівностей дозволѐю знаходити 

координати центроїда за координатами точок системи: кожна з координат ю 
середнім арифметичним відповідних координат точок системи.  

Очевидно, що центроїдом системи двох точок  і  ю середина 

відрізка, що їх з’юдную.  Легко довести, що центром мас трьох точок, що ю вер-
шинами трикутника, співпадаю з точкоя перетину медіан цього трикутника. 

Задача. Де міститьсѐ барицентр системи чотирьох точок площини? 
Розв’ѐзаннѐ. Нехай  плоский чотирикутник,   — 

середини сторін  відповідно. Тоді чотирикутник  — 

паралелограм, оскільки  — середнѐ лініѐ трикутника , ѐка 

паралельна основі , а  — середнѐ лініѐ трикутника , ѐка теж 

паралельна . Тоді длѐ точки  перетину  діагоналей паралелограма  

 виконуютьсѐ векторна рівність  

 
Але , . Тому маю місце рівність  

 
тобто шуканий центр мас системи чотирьох точок, що ю вершинами 

чотирикутника, ю точкоя перетину відрізків, що з’юднуять середини його 
протилежних сторін, або (що рівносильно) серединоя відрізка, що з’юдную 
середини двох протилежних сторін чотирикутника. 
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Нехай тепер  — чотири різні точки площини, що не ю 

вершинами чотирикутника. Розглѐнемо середину  відрізка , де   — 

середина ,   — середина . Тоді   і знову 

, , а отже,  .  

Тому  – центр мас системи точок . 

Зауважимо, щойно наведені міркуваннѐ проходѐть і длѐ випадку, 
коли точки ю вершинами чотирикутника. Отже, можна зробити висновок: 
центром мас системи чотирьох точок ю середина відрізка, що з’юдную 
середини відрізків визначених парами заданих точок. 

Лема 1.1. Точка   ю центроїдом системи точок  тоді і 

тільки тоді, коли длѐ будь-ѐкої точки  маю місце рівність  

 
Доведеннѐ. Рівність (5) можна записати у виглѐді  

 
або                      

А це рівносильно рівності (1). Лему доведено. 
Зауваженнѐ. Дане твердженнѐ приводить до еквівалентного 

означеннѐ центроїда системи точок, тобто в основу його означеннѐ можна 
покласти рівність (5). 

Пропонуюмо читачеві самостійно розв’ѐзати задачу на знаходженнѐ 
центроїда системи точок, що ю вершинами правильного п’ѐтикутника 
( -кутника)? А також вказати алгоритм побудови його за допомогоя 

циркулѐ та лінійки, коли п’ѐтикутник заданий.      
2. Метрична характеристика центроїда 

Теорема 2.1. Точка, сума квадратів відстаней ѐкої від точок площини  
 ю найменшоя, співпадаю з центроїдом ціюї системи точок. 

Доведеннѐ. Скористаюмось методом координат. Длѐ цього на 
площині розглѐнемо прѐмокутну декартову систему координат. В ній точки 
системи маять свої координати. Нехай , . 

Знайдемо точку  , длѐ ѐкої вираз  

 
набуваю найменшого значеннѐ. Длѐ цього виразимо 
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Бачимо, що  ю сумоя трьох доданків, останній з ѐких (вираз у 

квадратних дужках) не залежить від точки . Тому  набуде найменшого 

значеннѐ, коли сума перших двох доданків буде найменшоя, тобто коли 

 
 

 
А це означаю, що точка  маю координати, ѐкі ю середнім 

арифметичним відповідних координат точок системи, а отже, коли точка  

співпадаю з центроїдом. 
Теорему доведено. 

3. Центр мас системи матеріальних точок 
Матеріальноя точкоя називаютьсѐ пара , де  –  точка 

площини, а   — додатне дійсне число, ѐке називаютьсѐ масоя точки . 

Центром мас системи матеріальних точок (барицентром) 
                             (6) 

називаютьсѐ така точка , що  

                         (7) 

Зауважимо, що при  рівність (7) рівносильна 

рівності (1).  
Теорема 3.1. Кожна система матеріальних точок маю центр мас і 

він юдиний.  
Доведеннѐ. Нехай точки системи маять координати , 

, …,  і ці матеріальні точки маять відповідні маси , 

, …, . Знайдемо координати точки  , що задовольнѐю 

означеннѐ центра мас.   маять координати 

. Вектор  

 +  + … +  

маю координати 

. 

Вимога: точка М ю центром мас рівносильна системі рівнѐнь 

  

звідки   



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

333 

 

 
Отже, точка  існую і юдина. 

Наслідок. Координати центра мас системи матеріальних точок, заданих 
своїми координатами, обчисляятьсѐ за щойно виведеними формулами. 

Зауваженнѐ. Теорему 3.1 можна довести методом математичної 
індукції по аналогії з доведеннѐм теореми 1.1 (пропонуюмо читачеві це 
зробити самостійно).  
4. Характеристичні властивості центра мас системи матеріальних точок 

Лема 4.1. Центр мас  системи двох матеріальних точок  і 

 належить напрѐмленому відрізку (відрізку, в ѐкому беретьсѐ до 

уваги де у нього початок, а де кінець)  і ділить його у відношенні 

, тобто 

 
Доведеннѐ. Справді, рівність  рівносильна 

 А отже,  і тому  і . 

Теорема 4.1 (Основна властивість центра мас). Якщо задано систему 
матеріальних точок  , 

то центр ціюї системи збігаютьсѐ з центром мас системи матеріальних 

точок , , де  - центр мас 

системи матеріальна точок . 

Доведеннѐ. Нехай  — центр мас системи матеріальна точок 

 , тобто  

 
Якщо  - центр мас системи матеріальних точок , 

, то 

 Звідки 

, 

 
, 
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Оскільки  - центр мас системи матеріальних точок 

, то  що 

рівносильно . Тому маю місце рівність 

. 

Отже,   ю центром мас всіюї системи матеріальних точок. 

Теорема 4.2. 1) Якщо точка  ю центром мас системи матеріальних 

точок (5), то при будь-ѐкому виборі точки  виконуютьсѐ рівність 

 
2) Якщо хоча би при одному виборі точки  виконуютьсѐ рівність  

(8), то точка  ю центром мас системи (6). 

Доведеннѐ. 1) Якщо  - центр мас системи матеріальних точок (6), то  

вибравши довільну точку , рівність (7) можна переписати в такій формі: 

         (9) 

звідки і випливаю рівність (8). 
2) Нехай маю місце рівність (8). Тоді вона рівносильна рівності (9), а 

рівність (9) рівносильна рівності (7), тобто ю  - центр мас системи 

матеріальних точок (6). Теорему доведено. 
5. Тотожності Лагранжа та акобі 

Задача. Нехай  – деѐка система 

матеріальних точок, а  – її центр мас. Тоді длѐ будь-ѐкої точки Q маю місце 

тотожність Лагранжа 

 
 

Розв’ѐзаннѐ. Із правила трикутника додаваннѐ векторів випливаю, що 

длѐ кожного  справедлива рівність , звідки 

, або 

   (10) 

Додаячи почленно всі рівності типу (10), дістаюмо 

 

 
Оскільки М – центр мас системи точок , 

то  
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звідки і випливаю шукана рівність. 
Задача. Якщо  – барицентр системи матеріальних точок 

, то маю місце тотожність акобі: 

 
Розв’ѐзаннѐ. За означеннѐм барицентра маюмо  

. 

Скалѐрний квадрат обох частин ціюї рівності даю 

 
Звідки  

 

 

 

 
що рівносильно тотожністі Якобі. 

6. Барицентричний метод розв’ѐзуваннѐ задач 
При розв’ѐзуванні позиційних планіметричних задач часто корисним ю 

понѐттѐ центра мас. На його існуванні і властивостѐх ґрунтуютьсѐ 
барицентричний метод розв’ѐзуваннѐ задач, суть ѐкого полѐгаю в 
переформуляванні задачі у термінах матеріальних точок і використанні 
трьох основних властивостей центра мас системи матеріальних точок длѐ 
отриманнѐ відповіді на вимогу задачі, тобто він полѐгаю у виборі системи 
точок, ѐким приписуять певні маси, і застосуванні законів: 

1. Існуваннѐ і юдності центра мас у кожної системи матеріальних точок; 
2. Належність центра мас двох матеріальних точок відрізку, що їх з’юдную; 
3. Можливість перегрупуваннѐ матеріальних точок системи без зміни 

положеннѐ центра мас всіюї системи. 
Наведемо приклад застосуваннѐ цього методу. 
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Задача. Через точку  трикутника  проведено три прѐмі  

   де точки    лежать на сторонах трикутника , при 

цьому . Довести формулу Ван-Обелѐ 

 
Розв’ѐзуваннѐ. В задачі вимагаютьсѐ знайти , при ѐкому .  

Розглѐнемо три матеріальні точки . За умовоя 

 

 
Тоді матеріальна точка 

 ю центром мас пари мате-

ріальних точок  і , а мате-

ріальна точка  ю центром 

мас пари матеріальних точок  і 

. При цьому точка  ю центром 

мас системи матеріальних точок 
, оскільки, вона ю точкоя перетину прѐмих  і . 

Тепер задача звелась до того, щоб з’ѐсувати: ѐку масу слід помістити в точку 
, щоб точка  була центром мас матеріальних точок , , 

? А це буде тоді, коли  буде центром мас системи  і 

, тобто коли . Це і вимагалось довести.  

Барицентричним методом легко доводѐтьсѐ наступні твердженнѐ. 
1. Теорема Чеви: нехай точки , ,  лежать відповідно на 

сторонах , ,  трикутника . Відрізки , ,  пере-

тинаятьсѐ в одній точці  всередині трикутника тоді і тільки тоді, коли  

 
2. Три бісектриси трикутника  перетинаятьсѐ в одній точці , ѐка 

ю центром мас системи матеріальних точок    , де  

довжина сторони ,  — довжина  ,   — довжина . 

3. Три висоти гострокутного трикутника  перетинаятьсѐ в точці 

, що ю центром мас системи точок     

4. Відрізки, що з’юднуять вершини трикутника з точками дотику 
вписаного в цей трикутник кола, перетинаятьсѐ в одній точці.  

5. Відрізки, ѐкі сполучаять вершини трикутника з точками дотику до 
сторін трикутника зовнівписаних кіл, перетинаятьсѐ в одній точці. 

7. Центр мас дволанкової ламаної 
Задача 3.2.1. Визначити положеннѐ центра мас однорідного стерж-

нѐ, зігнутого під кутом , ѐкщо довжини його частин рівні відповідно  і . 
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Розв’ѐзаннѐ. Нехай ,  – прѐмолінійній частини стержнѐ з 

довжинами a і b відповідно. Оскільки стержень однорідний, то маса 
частини  дорівняю , а частини  – , де  – деѐке додатне число.  

Центром мас кожної з частин (ланок) ю матеріальна точка, маса ѐкої 
дорівняю довжині ланки. Тоді центром мас ланки  ю матеріальна точка 

, де  – середина відрізка , а центром 

мас ланки OV ю матеріальна точка , де  

– середина відрізка OV. Тоді центр мас зігнутого 
стержнѐ ю центром мас системи цих двох 
матеріальних точок, а це буде точка , де 

, a  – точка поділу напрѐмленого 

відрізка  у відношенні ,  

тобто . Тоді у 

прѐмокутній декартовій системі координат , де  , маюмо 

. Тому  

 
8. Центр мас каркасного трикутника 

Задача. Знайти центр мас три ланкової замкненої ламаної , ѐкщо у 

прѐмокутній декартовій системі координат   і . 

Розв’ѐзаннѐ. Центром мас ланки АВ ю матеріальна точка 

 з масоя ; центром 

мас ланки ВС ю матеріальна точка   з масоя 

; центром мас ланки CA ю матеріальна 

точка  з массоя .  

Тоді центром мас всіюї системи ю точка  така, що  

 
і 

, 

. 

 Відповідь: ѐкщо   довжини сторін, то центр 

мас межі трикутника  маю координати   
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Висновки.  Геометріѐ мас вклячаю: 

1) Теореми існуваннѐ та юдності центра мас скінченної множини 
точок та системи матеріальних точок. 

2)  Критерії центра мас. Еквівалентні означеннѐ.  
3) Характеристичні властивості центра мас (закони). 
4) Барицентричний метод розв’ѐзуваннѐ планіметричних задач. 
5) Центр мас геометричних фігур та фізичних тіл. 
6) Барицентрична система координат і метод координат, що на ній 

ґрунтуютьсѐ. 
Пропонуюмо розмежувати вживаннѐ термінів:  

1) термін «центроїд» вживати длѐ системи «геометричних точок» у 
випадку, коли мова не йде про матеріальні точки; 

2) термін «барицентр» вживати у випадку, коли йдетьсѐ про 
скінченну сукупність матеріальних точок; 

3) термін «центр мас» вживати ѐк узагальняячий; зокрема, у 
випадку, коли або йдетьсѐ про нескінченну множину точок, або про 
систему матеріальних точок, або про геометричну фігуру.      

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Геометріѐ 
мас і барицентричний метод розв’ѐзуваннѐ геометричних задач можуть 
суттюво збагатити геометричні курси шкільної та вищої математики, вказати 
ще один «місток» між фізикоя та математикоя, озброїти учнѐ 
альтернативним засобом дослідженнѐ геометричних об’юктів. Але длѐ 
цього мало лише популѐризувати ідеї ціюї галузі математики слід 
сформувати блок різнопланових задач, розв’ѐзаннѐ ѐких із використаннѐм 
центра мас ю особливо ефективним.    
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РЕЗЯМЕ 
Працевитый М., Одинец Я. Геометриѐ масс и барицентрический метод решениѐ 

планиметрических задач. 
 В статье представлены некоторые рекомендации относительно 

возможностей оказывать одаренным по математике ученикам толчок к выходу за 
пределы программного материала. В ней предлагаетсѐ относительно замкнутаѐ 
система учебного материала о центре масс системы точек (центроид), центр масс 
системы материальных точек (барицентра) и барицентрическом методе решениѐ 
геометрических задач длѐ школьников, которые интересуятсѐ геометрией, ее 
методами и свѐзѐми с физикой, а также длѐ будущих учителей математики - 
студентов педагогических университетов, изучаящих систему методов решениѐ 
планиметрических задач и принципы их гармонизации. Обосновываетсѐ 
эффективность координатно-векторного метода построениѐ теории и 
целесообразность знакомства школьников с барицентрическим методом, освещаятсѐ 
взаимосвѐзи физического и метрической подходов к клячевым понѐтиѐм темы, 
предлагаятсѐ методические рекомендации и рѐд предостережений. 

Ключевые слова. Обучение математике, подготовка будущих учителей, 
работа с одаренными школьниками, разнообразие математических методов, 
центроид, барицентр, центр масс, планиметрическаѐ задача, барицентрический 
метод, координатно-векторный метод, геометриѐ масс. 

SUMMARY 
Pratsiovytyi M., Odynets Yu. Geometry of masses and barycenteric method of 

solving of plane geometry problems. 
In the article we put some recommendations on the possibilities to provide to talented 

math students push out beyond the program material. We propose relatively closed system 
of educational material on the center of mass. In this paper we propose a relatively closed 
system of educational material about the center of mass points (centroid), the center of mass 
of material points (barycenter) and barycenteric geometric method for solving problems for 
students who are interested in geometry, its methods and connections with physics and for 
future mathematics teachers that are the students of pedagogical universities studying 
methods for solving problems of plane geometry and principles of their harmonization. This 
system includes the theorem of existence and uniqueness of the center of mass and its 
location and also proofs of basic properties of barycenter. The presentation of theoretical 
material is complete and strict accompanied by examples and counterexamples, the selection 
of problems of educational and research character is also available. We justify the 
expediency of pupils and students of pedagogical universities with barycenteric method of 
solving problems of plane geometry. Also we base efficiency of vector and coordinate 
geometry method of building mass, highlights the relationship of physical and metric 
approaches to key concepts topics including depending optimization and Lagrange and 
Jacobi identity. We propose order of introduction of concepts (including alternative 
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definition, discusses the sequence of presentation of factual material, give succinct 
formulation essentially of barycenteric method for solving positional and metric problems 
and discussed motivational bases of learning etc. Finally we analyse some risk zones and 
propose some methodological and methodical caveats.  

Key words. Math teaching, preparation of future teachers to work with talented 
students, diversity of mathematical methods, centroid, barycenter, center of mass, task of 
plane geometry,  barycenteric method, method of vector and coordinates, geometry of 
masses. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ  
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

У статті виокремлено основні підходи щодо організації фізкультурно-
оздоровчої роботи в системі освіти, зокрема в дошкільних навчальних закладах, 
початковій та середній школі, у процесі позашкільної діѐльності, а також у 
наметових таборах літнього відпочинку дітей. Визначено, що правильна організаціѐ 
фізкультуро-оздоровчої роботи та застосуваннѐ інноваційних програм сприѐтиме 
не лише гармонійному всебічному розвитку особистості, але й збереження та 
зміцнення психічного, фізичного й соціального здоров’ѐ. 

Ключові слова: фізкультурно-оздоровча робота, здоров’ѐ, заклад освіти, 
фізична культура. 

 

Постановка проблеми. Нині в Україні фізкультурно-оздоровча 
робота здійсняютьсѐ в таких закладах освіти: дошкільні, загальноосвітні 
навчальні, вищі навчальні, позашкільні навчально-виховні заклади, 
громадські організації фізкультурно-спортивної спрѐмованості.  

Відповідно до Концепції Загальнодержавної цільової соціальної 
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки 
передбачено залученнѐ широких верств населеннѐ до масового спорту та 
популѐризаціѐ здорового способу життѐ. Також протѐгом 2012–2016 років 
длѐ розв’ѐзаннѐ проблем було передбачено здійсненнѐ комплексу заходів, 
спрѐмованих на створеннѐ умов длѐ фізичного вихованнѐ і спорту в усіх типах 
навчальних закладів, за місцем роботи, проживаннѐ та місцѐх масового 
відпочинку населеннѐ, у Збройних Силах та інших військових формуваннѐх, 
утворених відповідно до законів України, у правоохоронних органах, 
рѐтувальних та інших службах, у місцѐх попереднього ув’ѐзненнѐ й в 
установах виконаннѐ покарань. Це вказую на актуалізація проблеми 
організації фізкультурно-оздоровчої роботи на сучасному етапі. 

Аналіз актуальних досліджень. За останні десѐтиліттѐ в науковій 
літературі з’ѐвилисѐ дослідженнѐ, присвѐчені організації фізкультурно-
оздоровчої роботи в дошкільних виховних закладах (Н. Москаленко *7+, 
Н. Пангелова *8+), з учнѐми початкової (Н. Москаленко *6+) та середньої 
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(І. Когут, В. Маринич *5+, А. Петрук, А. Савченко, І. Степанова *12+) школи, 
таборах літнього відпочинку дітей (А. Капська *4+, П. Рибалко *10+), 
студентами ВНЗ (О. Ваняк *2+, О. Язловецька *13+).  

Мета дослідженнѐ – з’ѐсувати стан наукового вивченнѐ проблеми 
організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти.  

Виклад основного матеріалу. Науковці *5+ виокремляять такі 
підходи щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в системі освіти: 
удосконаленнѐ нормативно-правової бази галузі фізичної культури та 
спорту; збільшеннѐ в навчальних закладах усіх типів обсѐгу рухової 
активності на тиждень; широке залученнѐ батьків до вихованнѐ здорової 
дитини; поступове оновленнѐ матеріально-технічної бази закладів фізичної 
культури і спорту; популѐризаціѐ здорового способу життѐ та подоланнѐ 
стану суспільної байдужості до здоров’ѐ нації; широке впровадженнѐ 
соціальної реклами різних аспектів здорового способу життѐ в усіх засобах 
масової інформації та заборони всіх прѐмих і прихованих видів реклами 
алкоголя, тятяну тощо. 

Відповідно до Концепції Державної цільової програми розвитку 
дошкільної освіти на період до 2017 року основними завданнѐми 
дошкільної освіти ю: збереженнѐ та зміцненнѐ фізичного, психічного й 
духовного здоров’ѐ; розширеннѐ мережі дошкільних навчальних закладів, 
що проводѐть діѐльність за одним чи кількома пріоритетними напрѐмами 
(художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний 
тощо); забезпеченнѐ особистісного зростаннѐ кожної дитини з 
урахуваннѐм її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних 
особливостей; збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ дітей. 

Загальноукраїнська програма розвитку дітей старшого дошкільного віку 
«Впевнений старт» з-поміж таких основних напрѐмів освітньої роботи, ѐк 
соціально-моральний, пізнавальний, художньо-естетичний розвиток 
передбачаю також фізичний розвиток дитини-дошкільника. Розділ програми 
«Фізичний розвиток» передбачаю створеннѐ в дошкільному закладі 
необхідних умов длѐ охорони життѐ, збереженнѐ та зміцненнѐ дитѐчого 
здоров’ѐ, формуваннѐ в дітей системи уѐвлень про власний організм, 
здоровий спосіб життѐ, засоби ефективного впливу на стан здоров’ѐ та 
фізичного розвитку, необхідного набору життюво важливих рухових умінь і 
навичок, фізичних ѐкостей малѐт, а також длѐ оптимізації рухової активності 
дошкільників у процесі організації їхньої життюдіѐльності, розв’ѐзаннѐ 
комплексу виховних завдань. 

Організаціѐ фізкультурно-оздоровчих занѐть у дошкільних 
навчальних закладах передбачаю також такі напрѐми: активізація 
сенсомоторної активності дитини (І. Козлов та М. Правдов); фізичне 
вихованнѐ, інтелектуальне вихованнѐ, соціально-психологічне вихованнѐ 
(А. Пивовар); інтеграція розумового й рухового розвитку дитини 
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(В. Поліщук, І. Стародубцева, О. Трофімова), фізичного й екологічного 
вихованнѐ (Н. Міщенко), рухової та пізнавальної діѐльності (О. Жданкіна, 
І. Селіверстова, Н. Фоміна), фізичних та інтелектуальних здібностей 
дошкільників (Д. Вішнікін); запровадженнѐ інноваційних технологій 
фізичного вихованнѐ; впровадженнѐ методик психопрофілактичної роботи 
(казкотерапіѐ, сміхотерапіѐ, музикотерапіѐ, кольоротерапіѐ, адаптовані 
методики психофізичної гімнастики); застосуваннѐ елементів туристсько-
краюзнавчої діѐльності; впровадженнѐ елементів спортивно-оріюнтованого 
фізичного вихованнѐ (Н. Пангелова); використаннѐ рекреаційних 
технологій «навчаннѐ в русі» – оздоровчих рухливо-пізнавальних ігор 
(І. Макущенко); використаннѐ таких інноваційних технологій, ѐк 
інтегровано-розвивальні м’ѐчі (В. Пасічник та В. Петрина), фітнес 
(А. Старченко, Д. Чайка), фітболгімнастика, художнѐ гімнастика, пальчикова 
(вправи, ігри, картинки), дихальна та звукова гімнастика, імунна 
гімнастика, гідроаеробіка, психогімнастика – вправи, ігри, етяди, 
пантоміми (С. Бабяк, М. Терехова), оздоровчий хортинг (Н. Мурейко), 
кольоротерапіѐ (Н. Власенко та Л. Кириленко); спортивно-оздоровчий 
туризм (К. Мулик); творчість педагогічного колективу ДНЗ (О. Гаврило); 
застосуваннѐ спеціальних ігрових завдань на подоланнѐ стереотипу дії 
(руху) з предметом, на вигадуваннѐ нових способів застосуваннѐ 
предметів, на назви рухам, що виконуятьсѐ (Б. Єгоров та В. Кудрѐвцев); 
застосуваннѐ «метод рухових задачок» (О. Аксьонова); використаннѐ 
оздоровчо-розвивальної програми «Вырастай-ка!» (Т. Гусюва). 

Я. Ковров, Н. Москаленко та А. Полѐкова [7] запропонували інноваційну 
програму фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку. Мета 
програми – покращеннѐ здоров’ѐ дітей і створеннѐ умов длѐ формуваннѐ 
особистості дитини. Програма забезпечую покращеннѐ всіх складових 
здоров’ѐ – психічного, фізичного та соціального. Як зазначаять дослідники, 
психопрофілактика може проводитьсѐ за трьома напрѐмами: 1. Робота з 
дошкільнѐтами, ѐкі маять фактори ризику, фізично ослабленими дітьми, у 
ѐких легко виникаять неврози, дітей з окремими хворобливими 
симптомами. 2. Робота з дітьми, у ѐких спостерігаятьсѐ клінічні проѐви 
захворяваннѐ. 3. Робота зі здоровими дітьми з метоя покращеннѐ їх 
адаптаційних можливостей. 

Система фізкультурно-оздоровчих занѐть длѐ дітей дошкільного віку, 
на думку науковців, повинна забезпечувати оптимальний руховий режим, 
що становить 22–26 годин на тиждень, і вклячати фізкультурні занѐттѐ, 
ранкову гімнастику, гігіюнічну гімнастику післѐ денного сну, 
фізкультхвилинки, фізкультурні паузи, рухливі ігри на прогулѐнці, дні 
здоров’ѐ, фізкультурні розваги, фізкультурну освіту, самостійну рухову 
діѐльність, загартуваннѐ.  
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Соціальне здоров’ѐ також залежить від фізичного середовища 
дошкільного закладу. Тому, ѐк відзначаять Я. Ковров, Н. Москаленко та 
А. Полѐкова *7+, длѐ збереженнѐ соціального здоров’ѐ дошкільників 
необхідно забезпечити: високу ѐкість длѐ фізичної роботи; раціональне та 
здорове харчуваннѐ; адекватні приміщеннѐ длѐ відпочинку, розваг, 
навчаннѐ, фізичного вихованнѐ.  

Н. Пангелова *8+ розробила класифікація організаційних форм занѐть 
фізичними вправами виховної спрѐмованості в дошкільному навчальному 
закладі, зокрема це такі: фізкультурні занѐттѐ (навчально-тренувальні, 
комплексні, сяжетно-ігрові, тематичні та фізкультурно-пізнавальні), 
фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі днѐ (ігрові комплекси у приміщенні, 
на ділѐнці дитѐчого садку з використаннѐм природних і соціальних об’юктів та 
рухливі ігри на прогулѐнці – сяжетні ігри, ігри з правилами, українські 
народні ігри та ігри-естафети), активний відпочинок (фізкультурні свѐта – 
фізкультурні розваги та дні здоров’ѐ) та туристсько-краюзнавча діѐльність 
(переходи, прогулѐнки-походи, екскурсії, туристські свѐта, походи вихідного 
днѐ за участя батьків).  

За класифікаціюя форм роботи з фізичного вихованнѐ в дошкільному 
закладі з використаннѐм елементів туризму та краюзнавства науковці *9] 
виокремляять три блоки: фізкультурні занѐттѐ з використаннѐм елементів 
туристсько-краюзнавчої діѐльності (переходи, прогулѐнки-походи, занѐттѐ-
тренуваннѐ, ігрові занѐттѐ, колові тренуваннѐ, дидактичні ігри); фізкультурно-
оздоровчі заходи (ранкові та вечірні прогулѐнки, рухливі ігри з пошуковими 
ситуаціѐми, ігрові комплекси з використаннѐм природних і соціальних 
об’юктів); активний відпочинок дітей (походи вихідного днѐ, туристські свѐта). 

Нині в науковій літературі активізуятьсѐ дослідженнѐ щодо організації 
фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, 
зокрема засобами загартуваннѐ (В. Семененко), шейпінгу (У. Шевців), фітнесу 
(В. Нечаюв), спортивної аеробіки (Л. Левчук), у процесі ігрової діѐльності 
(А. Савченко). Науковці пропонуять інноваційні програми та підходи до 
організації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнѐми початкової 
(Н. Москаленко) та загальноосвітньої школи (І. Когут, В. Маринич).  

Мета інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи, 
запропонованої Н. Москаленко *6+, полѐгаю у формуванні фізично 
розвиненої особистості, здатної реалізувати творчий потенціал, активно 
використовуячи фізичну культуру длѐ зміцненнѐ та збереженнѐ здоров’ѐ, 
усвідомленого ставленнѐ до формуваннѐ власного здоров’ѐ, захисту від 
несприѐтливих природних і соціальних факторів. 

До основних завдань фізкультурно-оздоровчої діѐльності підлітків, на 
думку А. Капської *4+, належать: зміцненнѐ здоров’ѐ, підвищеннѐ рівнѐ 
фізичної підготовки, ліквідаціѐ недоліків статури; розвиток рухових 
ѐкостей: швидкості, гнучкості, сили, витривалості; вихованнѐ ініціативності, 
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самостійності, формуваннѐ адекватної оцінки власних фізичних 
можливостей; вихованнѐ навичок здорового способу життѐ; організаціѐ 
активного відпочинку й дозвіллѐ.  

Також науковці зміст фізкультурно-оздоровчої роботи розглѐдаять у 
системі «взаюмодіѐ сім’ї та школи» *12+. Ефективність втіленнѐ системи 
фізкультурно-оздоровчих заходів у напрѐмі роботи «сім’ѐ-школа» буде 
ефективноя, ѐкщо всі компоненти освітнього процесу будуть задіѐні в 
реалізації програми. А колектив школи дійсно співпрацяватиме з учнѐми й 
батьками в управлінні школоя, відгукнетьсѐ на їхні потреби, бажаннѐ та 
намагатиметьсѐ відповідально ставитисѐ до формуваннѐ здорового 
способу життѐ дітей. Варто наголосити, що уроки фізичної культури в 
загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах ю 
обов’ѐзковими та проводѐтьсѐ не рідше, ніж тричі на тиждень.  

Порѐд з урочними формами занѐть виокремляять позаурочні, ѐкі 
вклячаять фізкультурно-оздоровчі занѐттѐ в режимі днѐ, занѐттѐ у 
фізкультурних гуртках і спортивних секціѐх, групах загальної фізичної 
підготовки та лікувальної фізичної культури, спортивних школах, клубах за 
інтересами, спортивних класах, а також самостійні занѐттѐ фізичними 
вправами *гайволѐ+. 

Як зазначаю Т. Бондар *1+, одніюя з організаційних форм, що сприѐю 
впорѐдкування позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи у школі ю 
клуби фізкультурно-оздоровчої спрѐмованості, що дозволѐю: підвищити 
рівень рухової активності школѐрів (вирішувати оздоровчі завданнѐ); 
залучити школѐрів до колективної фізкультурно-спортивної діѐльності 
(вирішувати виховні завданнѐ); забезпечити участь батьківської 
громадськості та педагогів у фізкультурно-оздоровчій і спортивно-масовій 
роботі в навчальному закладі. 

Напрѐмами впровадженнѐ інновацій в організація фізкультурно-
оздоровчої роботи вітчизнѐних закладів освіти можуть слугувати позашкільні 
установи, ѐкі маять більше можливостей щодо впровадженнѐ інноваційних 
підходів завдѐки своїй мобільності, адаптації до контингенту вихованців, 
запитам суспільства. Особливостѐми інноваційних підходів фізкультурно-
оздоровчої роботи в закладах освіти ю їх гуманістична спрѐмованість, 
застосуваннѐ особистісно-оріюнтованих форм і методів навчаннѐ, 
задоволеннѐ інтересів кожного, формуваннѐ стійкої соціально-психологічної 
установки на активні занѐттѐ з фізичного вихованнѐ, комплексний характер 
виховного впливу *5+.  

Фізичне вихованнѐ в наметовому таборі направлене на вирішеннѐ 
таких завдань: 

а) зміцненнѐ здоров’ѐ, сприѐннѐ різносторонньому фізичному 
розвиткові й загартування дітей;  
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б) удосконаленнѐ у школѐрів умінь і навичок у природних видах рухів 
і життюво важливих фізичних ѐкостей;  

в) сприѐннѐ формування санітарно-гігіюнічних навичок і організації 
звички до систематичного використаннѐ засобів фізичного вихованнѐ в 
цілѐх природного оздоровленнѐ й фізичного вдосконаленнѐ, раціоналізації 
режимів праці й відпочинку *10+. 

Наѐвність значної кількості різноманітних форм організації 
фізкультурної роботи у вищому навчальному закладі вклячаю в себе 
залученнѐ длѐ реалізації секційної роботи більшості видів спорту. Серед 
них різні за своїм впливом на організм спортивні ігри, ритмічна й атлетична 
гімнастика, легка атлетика [13+. Усі форми фізкультурно-оздоровчих і 
спортивних занѐть, ѐкі проводѐтьсѐ в процесі навчальної роботи, повинні 
відповідати головній вимозі – всілѐко сприѐти залучення кожного студента 
до щоденних самостійних занѐть фізкультуроя та спортом [2]. 

Таким чином, фізкультурно-оздоровча робота в закладах освіти 
повинна базуватисѐ на правильній організації системи фізичного вихованнѐ 
відповідно до особистісних потреб, а також передбачати корекція програм і 
технологій відповідно до вимог соціального середовища. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Дослідженнѐ 
ю спробоя узагальнити сучасні поглѐди науковців на проблему організації 
фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах. Зокрема, визначено, 
що сутність фізкультурно-оздоровчої роботи полѐгаю у формуванні навичок 
здорового способу життѐ, збереженнѐ здоров’ѐ та гармонійний розвиток 
особистості. Відтак питаннѐ пошуку оптимальних напрѐмів організації 
фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, школѐрами та молоддя ю 
свідченнѐм актуальності й доцільності нашого дослідженнѐ.  

Перспективи подальших досліджень полѐгаять у висвітленні 
проблеми організації фізкультурно-оздоровчої роботи в громадських 
організаціѐх фізкультурно-спортивної спрѐмованості. 
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РЕЗЯМЕ 
Рыбалко П., Гвоздецкаѐ С., Прокопова Л. Современные подходы к организации 

физкультурно-оздоровительной работы в учреждениѐх образованиѐ.  
В статье выделены основные подходы к организации физкультурно-

оздоровительной работы в системе образованиѐ, в частности в дошкольных 
учебных заведениѐх, начальной и средней школе, в процессе внешкольной 
деѐтельности, а также в палаточных лагерѐх летнего отдыха детей. Определено, 
что правильнаѐ организациѐ физкультурно-оздоровительной работы и применениѐ 
инновационных программ будет способствовать не только гармоничному 
всестороннему развития личности, но и сохранения и укрепления психического, 
физического и социального здоровьѐ. 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительнаѐ работа, здоровье, 
учреждение образованиѐ, физическаѐ культура. 

SUMMARY 
Rybalko P., Gvozdetska S., Prokopova L. Modern Approaches to Sports and 

Recreation Activity in the Educational Institutions. 
The article presents modern approaches to sports and recreation activity in the 

educational institutions. It is stressed that the involvement of the general public to the mass 
popularization of sports and a healthy lifestyle is provided according to  the Concept of the 
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National Programme on the development of physical culture and sports for 2012-2016. A 
complex of concrete measures aimed at creating conditions for physical education and sport 
in all types of schools was proposed during this period of time. 

The main approaches to the organization of sports and recreation activity in the 
educational system, particularly in pre-school, primary and secondary school, during extracurricular 
activity and camps in the summer recreation for children have been singled out in the article. It is 
determined that the proper organization of physical education and recreation activity and 
innovative programs will not only contribute to harmonious all-round development of the 
individual, but also the preservation and strengthening of mental, physical and social health. 

The authors have distinguished  the following  approaches to the organization   of  
sports and recreation activity in education: improving the legal framework of physical culture 
and sports; increase in the educational establishments of all types amount of motor activity 
per week; wide involvement of parents to nurture a healthy baby; gradual upgrade of  
logistics facilities of physical culture and sports; promotion of  healthy lifestyles and 
overcome public indifference to the state of health of the nation; widespread adoption of 
social advertising of various aspects of a healthy lifestyle in all media and ban all direct and 
hidden forms of advertising of alcohol, tobacco and so on. 

The presented study is an attempt to summarize the current views of  the scientists on 
the issue of sports and recreation activitiy at schools. In particular, it is determined that the 
essence of sports and recreation activity is the formation of a healthy lifestyle and 
harmonious development of a personality. Thus the question of finding the best areas of 
sports and recreation activity with children, students and young people is a testament to the 
relevance and appropriateness of our study. 

Prospects for future research are to highlight the problems of sports and recreation 
activity in public organizations of sports orientation. 

Key words: sports and recreation activity, health, education, physical culture. 
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IMPROVING THE SPEECH IN YOUNGER PUPILS 
УДОСКОНАЛЕННа МОВЛЕННа МОЛОДШИХ ШКОЛаРІВ 

 

Основна мета викладаннѐ рідної мови ю розвиток мовленнѐ учнів, залучених до 
освіти. Ясне вимовленнѐ з елементами художнього вираженнѐ ю результатом 
безперервних вправ і тренуваннѐ. Молодші школѐрі вчатьсѐ говорити правильно й 
чітко. Основи успішного виступу визначаятьсѐ в культурі мови й риториці. У 
статті представлено характеристики правильної вимоги до мовленнѐ, ѐкі ю 
основоя длѐ поліпшеннѐ мовленнѐ молодших школѐрів у процесі навчаннѐ. Вони 
можуть постійно покращувати їх засобами постійної практики з інструкціѐми, 
вимогами та критеріѐми, визначеними у вказівках длѐ усного мовленнѐ. Мета 
статті – визначити відповідні методичні рекомендації щодо впровадженнѐ навичок 
мовленнѐ учнів, спрѐмованих на їх прогрес у цій області. 

Розвиток мовленнѐ ю одним із головних завдань освіти в процесі викладаннѐ 
рідної мови. Мета й завданнѐ розвитку мовленнѐ у школі полѐгаю в опануванні 
грамоти, умінні висловляватисѐ в усіх доступних длѐ них формах, типах і стилѐх 
мовленнѐ. Особливістя розвитку українського мовленнѐ ѐк навчальної дисципліни ю 
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те, що воно ю не тільки предметом вивченнѐ, а найважливішим засобом вихованнѐ й 
розвитку особистості, тому що саме в початкових класах закладаютьсѐ фундамент 
краси майбутнього мовленнѐ. Повинне бути поліпшеннѐ власних навичок мовленнѐ, 
маячи на увазі, що вони ю зразком длѐ наслідуваннѐ длѐ учнів, і що краса й багатство 
їх мовного вираженнѐ впливаю на експресія своїх учнів. Щоб досѐгти високого 
результату, учителя варто спланувати, розробити та провести уроки так, щоб 
кожний учень на уроках розвитку зв’ѐзного мовленнѐ говорив, висловлявав власну 
думку й не був стороннім мовчазним спостерігачем. Тому варто ці уроки зробити 
нетрадиційними з використаннѐм інноваційних технологій. 

Використаннѐ казкового матеріалу, ігрових форм роботи, творчих завдань, 
активізаціѐ фантазії та розвитку здібностей, великої кількості ілястративного 
матеріалу, дидактичних ігор, дотриманнѐ сучасних вимог до проведеннѐ занѐттѐ, 
інтегруваннѐ з літературоя та іншими предметами надаю можливість стимулявати 
творчий потенціал особистості, виховувати потребу та здатність до художньо-
творчої самореалізації та духовного самовдосконаленнѐ учнів, дозволѐю формувати й 
розвивати в учнів інформаційну, комунікативну, полікультурну  компетентності.   

Ключові слова: мова, мовленнѐ, творчість, освіта, школѐри,  усний вираз, 
публічний виступ, здібності, культура. 

 

Introduction. Native language teaching includes three areas with evenly 
distributed contents. The first area is the language, namely grammar and 
spelling, the second other literature, which consists of reading and 
interpretation of literary works, and the third the language culture, or oral and 
written expression of pupils. Although this division naturally exists, it is 
necessary to permeate the contents and teaching to be comprehensively 
perceived and performed. It is especially important to interact these areas in 
teaching, therefore connecting reading, talking on the text, learning grammar, 
speaking and writing exercises. Many literary texts can also serve as an 
incentive for verbal and written expression of pupils. Methods of teaching 
speech culture is an area that includes the ways and means of introducing 
pupils to the correct expression. The basic division of oral and written 
expression because it enables pupils to speak and write according to certain 
laws, respecting the specificities of these forms of expression. 

One of the main objectives of education from preschools to universities 
is to develop oral and written expression of every individual. Although speaking 
is developed in accordance with the age and abilities of the individual, it ought 
to be kept in mind that the verbal communication is of great importance for 
the daily life of an adult. From the first day the education system needs to 
constantly work on improving speech, proper expression of a child, enrichment 
of active and passive vocabulary, appropriateness of speech situation, stylistic 
features and, to which a special attention should be paid, to the culture of 
listening to one’s interlocutor. Correct, clear and well-designed speech we hear 
only from older pupils. But such talk does not come by itself, but it is a produce 
of practice and improvement.  
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Basics of the culture of speech and rhetoric in teaching. The basis for 
mastering speech skills is set in orthology (culture of speech) and rhetoric. These 
areas are taught in classes within the frame of methods of teaching speech 
culture. Culture of speech is linguistic discipline that includes "good knowledge 
and developed sense of the mother tongue, the ability to take advantage of its 
means of expression, its stylistic multiform" [11, 78]. It studies the proper use of 
language, oral and written speech, success of explanation of what is being said, 
compliance with the speech situation and culture of listening. "Culture of speech, 
in the true sense of the word, implies a higher level of speech government (oral 
and written)" [2, 68]. In addition to linguistic culture, also important is the culture 
of social behavior and culture of thinking for "the appropriate linguistic behavior is 
an essential component of appropriate social behavior" [1, 78]. The correct and 
beautifully designed speech includes respect for the normative principles and 
artistic use of language.  

Verbal expression has particular significance for the daily life of an adult. 
"Interesting speakers are welcome guests and gladly listened interlocutors. The 
public opinion about someone is usually based on what has been done, but also 
on what and how it has been said" [9, 21]. To be a good speaker it is necessary to 
have instructions, opportunity to speak and to listen to the voice of desirable 
models. "The preferred models for mastering speaking skills are good speakers 
and orator, those for whom the words are daily public business - writers, theater 
artists, media personalities, teachers’ [3, 130]. Speech exercise affects all areas of 
education because "the ability to express encourages other skills, because the 
instruction of a successful speaking represents the road that leads to self-
confidence in all areas of life and work" [4, 201]. 

Features of cultivated speech and expression of pupils are set on the basis 
of rhetorical rules. Even the ancient rhetoricians defined speaking as a skill and 
art, and today it is also seen in the same manner [10]. Therefore, it is necessary to 
develop the skill of speaking with continuous exercise with aesthetic and artistic 
dimension developed at later stage, mainly at the higher grades of elementary 
school. However, the constant efforts of teachers to instruct pupils in the correct 
criteria and good speech, and constant exercise in speaking, the younger pupils’ 
expression can have elements of artistic expression. Accordingly, the effort should 
be directed towards the following objectives: mastering the basic elements of 
language skills and gradually introducing elements of artistic expression.  

Every utterance of the child and a grown person evolves through certain 
stages that have been determined by psycholinguistic. "Voice activity of a man 
passes a complex path that consists of the following stages: manifestation of motive 
or the need to say something, forming general thoughts or initial meaningful record 
that is realized in speech, inner speech which predicative construction allows it to 
take the broad utterance, using phonetic, lexical and semantic codes of language - 
to the emerging voice communications" [5, 354]. The teacher should be aware of 
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the stages through which the verbal expression is generated and be able to help the 
pupil express his or her thoughts, attitudes or knowledge. 

Oral and written speech are analogous forms of speech as the language 
creation, the basic realizations of the language. Accompanying element of 
speech is the sign language. Oral speech is realised through speaking and 
hearing mechanism and an original speech act at the time of producing. In a 
written speech or writing as a form of realization of language dominates the 
graphic-visual image. It applies a different style of expression than speech, 
since as long as we have time to write we think, we refine, correct and perfect. 
In oral speech, we are in contact with the listeners and use gestures, volume 
and tone of voice. Although they differ, oral and written speech influence each 
other. When the child is first developing oral language in everyday 
communication, and later through the written speech, a child adopts new rules, 
more reflects on their statements, all to help improve and verbally express. 

Cultivated speech features are the basis for improving the expression of 
pupils and should be strived to achieve them. The teacher establishes 
requirements based on the criteria of correct and beautiful speech. With 
continuous practice the pupils tend to speak properly, stylishly shaped and 
harmonious. Criteria of proper and good speech are cultivated traits that define 
speech utterance. These criteria are the object of culture of speech and rhetoric 
study. "Characteristics of a good - cultivated - speech are: 1. meaning, 
2. expediency, 3. correctness, 4. accuracy, 5. clarity (sense), 6 vividness 
(expression), 7. harmony, 8 intensity and 9 cogency "[2, 72]. These criteria can be 
viewed in a broader sense as the rules of each voice communication: "1. clarity; 
2. accuracy; 3. precision; 4. concreteness; 5. brevity; 6. personal, individual 
attitude; 7. reliability" [6, 42]. Everyday communication tends to be qualified as 
cultivated and the teacher should help pupils to improve their speeches. This can 
only be achieved by constant practice, with the requirements for a good speech 
and its evaluation. If the pupils are made aware of their mistakes and the ways of 
correction it will improve their expression. 

Directions for improvement of speech in pupils. When a pupil is talking 
about a particular topic, the attention should be paid to the instructions that 
helped develop the speech. From these guidelines arise the criteria relating to 
the improvement and evaluation of speech. Since the speech has a logical and 
aesthetic component, it is necessary to set up the instructions accordingly. In 
practice, there are several well established approaches to the introduction of 
oral expression. The first approach is that all the requirements set for 
cultivated speech should be set before pupils beginning from the first grade. 
Based on them, the pupil is referred, evaluated and achieve progress. However, 
it happens that teachers assign pupils to talk about the topic with only brief 
instructions, or even without any. Insufficient requirements and guidance 
causes the pupils to not know how to give a logical meaning to their speech. 
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Such methodological mistake can lead to pupils not knowing what is expected 
of them, but they improvise. Of course it is a wrong way of introducing pupils 
to the basics of expressing through words and always raises the question of 
perfecting speech. The best way to improve the expression of pupils is to 
gradually, together with them, considering characteristics of a good speech. 
Based on the characteristics that adorn the proper and beautiful 
communication the instructions are given, and then practically applied. 

Since the speech has a logical and aesthetic component, the instructions 
refer equally to both. Essential are both the content and the form, and pupils 
should know that “what is said" and "how to speak" are equally important. 
They themselves should know what is required of them and realize their 
potential mistakes. Instructions, requirements and criteria for evaluation of 
speech of pupils include: understanding the topic, the structure of the speech, 
meaning, contents, respect for linguistic norms, correctness, accuracy, clarity 
and expressive elements of linguistic expression. 

Understanding the topic is the basis for the preparation of speech. Old 
rhetoricians have emphasized that the most important thing in preparing 
speeches is the choice of the topic discussed. At school, the theme is chosen by 
teachers, taking into account the abilities of pupils and practicing different 
forms of expression during the school year. The basic and most important is 
that pupils understand the topic at hand. The teacher is there to help them 
identify the constituent elements of the subject, clarify the doubts and help 
them with the content. When setting a topic the teacher should keep in mind 
that it is appropriate to the age of pupils. It is important that they have 
something to say about it. The method books propose the topics which can be 
talked about. Suggestions contained in The review of selected topics for essays 
and voice exercises [8] can be used for instructing the younger pupils. Today 
there are also sites that offer themes for public speaking or young people. The 
topic formulation should be such that pupils speak out of their experience or 
on the basis of imagination, encourage them to think and motivate them to 
speak. "Younger pupils should be given ordinary and unusual issues and topics, 
but also the once that will be enough to provoke originality" [7, 154]. 

At the beginning of education, the teacher and talk to them about the form 
of expression. The teacher observes how pupils understand and helps them 
develop the content. Sometimes we hear from teachers that pupils have "missed" 
the subject. However, such mistake made by pupils is a methodological error on 
the part of a teacher who has not prepared the pupils for proper expression. 

The speech pattern is determined in relation to a form of expression. Forms 
of oral expression are: testimony (narrative), retelling, describing and reporting. 
The division between these forms of expression is important for two reasons. The 
first refers to: the structure and form of expression imposes the manner of 
interpretation. Another reason is that it enables the pupil to accept and 
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implement the specificities of each of these forms. In one way the experience is 
described in one way, the description told in another, and accounts given in 
another. Based on the subject older pupils based on themes can conclude how to 
speak, while forms of expression should be emphasized in younger students. 

Thoughtful speech presupposes the unity of speech and opinion. For 
every speech there has to be a good thought. The starting point is the analysis 
of the topic, followed by logically distributed content. Thoughtful speech 
implies existence of basic guiding idea, and that the sequence of thought, and 
thus exhibiting, follow logical path. The content and form of spoken expression 
constitute fundamental elements of expression of pupils. 

The composition of speech means the gathering of thematic material and 
developing a plan of expression (the concept). The thematic structure are the 
particulars pupils will speak about. If retelling, it is the fable. Description includes 
details of object being described. The pupils choose what will be emphasized in 
the testimony of events or experiences. Drawing up a plan by which pupils express 
is determining the structure of the speech. The plan that pupils base their speech 
is firstly presented by the teacher. Then it is established collectively, the 
department allocates possible topics. At that point the pupils learn about the 
three compositional parts of structure - the introduction, development and the 
conclusion of each presentation. Within these three parts the working thesis for 
topic development are determined. Only when the basis for drawing up the plan, 
the pupils individually develop the concept. The aim of the action plan is to teach  
pupils how to base on topic gather materials, divide it into sections and draw up 
an individual plan that will help them to express their thoughts. 

The content of the speech indicates how well the topic is developed. Any 
oral expression of pupils must have a purpose and a goal. Rhetoricians have 
identified speech targets - to convince, sway, persuade or win over the speaker 
in favor of an idea or action. It has always been the basic settings of public 
speaking. The need to speak in everyday communication is to express thoughts 
clearly, correctly and in logical flow of thought. I still need to remind, and the 
pupils always need to be reminded that each speech has a goal - to convey 
ideas, messages, thoughts, and information. 

The correctness of expression is seen in the narrow and in a broader sense. 
In a broader sense it includes: creating understandable sentences, correct use of 
words, avoiding repetition of words, or parts of sentences. Therefore, for the 
proper speech vocabulary, syntax and stylistics are important too. In a narrow 
sense it means respecting lingual correct norms. Dialect statements, grammatical 
errors should be excluded from the pupils' speech. In addition to requests for 
following the norms of standard language, the avoiding of incomprehensible and 
incomplete sentences, use of the same words should be insisted upon. 

Accuracy of expression refers to the precise use of words, phrases and 
sentences. The most common mistake in speech is inadequate use of words 
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and phrases. Pupils in lower grades not only need to find in their vocabulary 
appropriate words but also need to know their right lexical meaning. One must 
be constantly required to use the words of active and passive vocabulary and 
to choose the words that can as accurate as possible express their thoughts. 

Clarity of expression implies that the content of the speech is clearly and 
understandably presented. One should avoid ambiguity, improper stacking of 
words in a sentence, the wrong use of foreign words. Error is the general 
presentation. Pupils usually make mistakes when they use too long and 
incomprehensible sentences. Often they are too short and information is 
unclear. Thus, the speech should be clear and understandable. 

Expressive elements of linguistic expressions refer to the aesthetic side of 
speech and include the dynamics of speech - the richness of expression, imagery, 
moderate use of gestures and persuasiveness of speech. In younger pupils it 
should be insist on the use of the words of passive vocabulary, and vivid 
description or expression of their feelings. They should be instructed about the 
importance of the sign language, especially how the speaker should stand, how to 
look at the rest of the class and the speech plan. It is necessary to draw the 
attention of pupils to the voice volume, since speaking quietly cannot be clear. 

Gradually introducing pupils to the skill of speaking implies a methodical 
procedure including the following stages: determining the requirement for proper 
and good speech; instructions for the preparation of speech; prepares pupils for 
the realization of speech; speaking; evaluation and guidance for improving 
speech. Before each voice exercise teacher reminds pupils of the requirements 
relating to successful speaking. Directions (which can be displayed in writing) and 
preparation of pupils for the realization of speech means talking about the 
subject, form of expression, preparation of plans and selection of appropriate 
words. These guidelines also help the pupils to prepare their speech, or to think of 
ideas, content and composition of exposure. Only on the basis of specific topics 
pupils can apply the requirements that have been set. When speaking teacher 
listens carefully, with as little assistance. However, if necessary, helps the pupil to 
continue if stopped, properly formulating a sentence, finding adequate word. 
Talking about whether the requirement has been fulfilled encourages pupils to 
actively listen, evaluate and conclude themselves what are the qualities of a good 
speech. As pupils advance instructions and requirements become more complex. 
Gradually they include all the features of regular speech, even the aesthetic 
component of expression. Over time, the pupils become independent and prepare 
their speeches without help. 

Conclusion. The development of speech is one of the goals of education 
in the teaching of the mother tongue. Voice culture is an integral part of the 
general culture and therefore should refer pupils to develop their expression. 
Regular, clear and well-designed speech is continuously trained and developed. 
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Defined criteria for performance are related to understanding speech 
topics, forms of expression, meaning, speech content, correctness, accuracy, 
clarity and expressive elements of linguistic expression. The students are required 
to follow them with the introduction of aesthetic elements. These traits of 
cultivated speaking help pupils prepare a speech and successfully implement it. 
Continuous exercise with the guidelines and requirements improves pupil's 
speech. The teachers' role is very important, because it is their task to instruct 
students about the correct criteria and good speech. Also, they organizes class in 
speaking and motivate pupils to express their gradually introduced elements of 
artistic expression. The teacher should be improving their own speaking skills, 
keeping in mind that they are the role model to pupils and that the beauty and 
richness of their linguistic expression affects the expression of their pupils. 

One of the main goals of pupils' achievements in mother tongue learning 
is that pupils learn the basic elements of language skills. Practicing expression, 
along with instructions and criteria of good speech, pupils develop their general 
culture. Developing and practicing all forms of expression affects all areas of 
activity of pupils in school, to exercising their knowledge in other situations, 
outside the school, in everyday communication. 
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РЕЗЯМЕ 
Цветанович З., Негру М. Усовершенствование речи у младших школьников. 
Основнаѐ цель преподаваниѐ родного ѐзыка ѐвлѐетсѐ развитие речи учащихсѐ, 

привлеченных к образования. Ясное произношение с элементами художественного 
выражениѐ ѐвлѐетсѐ результатом непрерывных упражнений и тренировки. Младшие 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

355 

школьники учатсѐ говорить правильно и четко. Основы успешного выступлениѐ 
определѐятсѐ в культуре речи и риторике. В статье представлены характеристики 
требованиѐ к правильной речи, которые ѐвлѐятсѐ основой длѐ улучшениѐ речи 
младших школьников в процессе обучениѐ. Они могут постоѐнно улучшать их 
средствами постоѐнной практики с инструкциѐми, требованиѐми и критериѐми, 
определенными в указаниѐх длѐ устной речи. Цель статьи – определить 
соответствуящие методические рекомендации по внедрения навыков речи учащихсѐ, 
направленных на их прогресс в этой области. 

Развитие речи ѐвлѐетсѐ одной из главных задач образованиѐ в процессе 
преподаваниѐ родного ѐзыка. Цель и задачи развитиѐ речи в школе состоит в овладении 
грамоты, умении высказыватьсѐ во всех доступных длѐ них формах, типах и стилѐх 
речи. Особенностья развитиѐ украинского ѐзыка как учебной дисциплины есть то, что 
оно ѐвлѐетсѐ не только предметом изучениѐ, а важнейшим средством воспитаниѐ и 
развитиѐ личности, потому что именно в начальных классах закладываетсѐ 
фундамент красоты будущего вещаниѐ. Должно быть улучшение собственных навыков 
речи, имеѐ в виду, что они ѐвлѐятсѐ образцом длѐ подражаниѐ длѐ учеников, и что 
красота и богатство их ѐзыкового выражениѐ влиѐет на экспрессия своих учеников. 
Чтобы достичь высокого результата, учителя следует спланировать, разработать и 
провести уроки так, чтобы каждый ученик на уроках развитиѐ свѐзной речи говорил, 
высказывал свое мнение и не был сторонним молчаливым наблядателем. Поэтому 
стоит эти уроки сделать нетрадиционными с использованием инновационных 
технологий. 

Использование сказочного материала, игровых форм работы, творческих 
заданий, активизациѐ фантазии и развитиѐ способностей, большого количества 
иллястративного материала, дидактических игр, соблядение современных 
требований к проведения занѐтиѐ, интегрирование с литературой и другими 
предметами дает возможность стимулировать творческий потенциал личности, 
воспитывать потребность и способность к художественно-творческой 
самореализации и духовного самосовершенствованиѐ учащихсѐ, позволѐет 
формировать и развивать у учащихсѐ информационнуя, коммуникативнуя, 
поликультурнуя компетентности.  

Ключевые слова: ѐзык, речь, творчество, образование, школьники, устный 
выражение, публичное выступление, способности, культура. 

SUMMARY 
Zorica Cvetanovid, Marinel Negru. Improving the speech in younger pupils. 
The main objective of the mother tongue teaching is the development of speech of 

pupils involved in steady of education. Regular, clear, meaningful, well-designed speech with 
elements of artistic expression, is a result of continuous exercise and training. Younger pupils 
learn how to speak properly and clearly. The basics for a successful speaking are defined in 
the culture of speech and rhetoric. The paper presents the following characteristics of proper 
and good speech that are the foundation for improving speech of younger pupils in the 
classroom. They can permanently improve their speaking only by constant practice with 
instructions, requirements and defined criteria for oral expression. The aim is to determine 
the appropriate methodological guidelines for the introduction of speaking skills in pupils and 
their progress in this area. 

Key words: speech, cultivated speech trait, oral expression, public speaking. 
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КЛАССИФИКАЦИа КОГНИТИВНО-ГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В 
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИа 

 

У статтi розкрито понѐттѐ когнiтивна графiка, розглѐдаютьсѐ роль 
когнiтивно-графiчних моделей в iнновацiйнiй технологii проблемно-модульного 
навчаннѐ, обґрунтовуютьсѐ необхідність їх первинної класифікації стосовно функцій, ѐкі 
вони виконуять. У роботі представлені авторські когнітивно-графічні моделі на 
матеріалі англійської мови з тем : «Wild life», «Music», «Domestic animals», «Sport in our 
life». Моделі  побудовано на основі методу наукового експерименту та спостереженнѐ 
за роботоя учнів ѐк загальноосвітніх шкіл, так і спеціалізованих гімназій, а також 
студентів першого та другого курсів університету на уроках англійської мови. У 
перспективі плануютьсѐ розробка авторських когнітивно-графічних моделей.   

Ключові слова: когнітивна графіка, когнітивно-графічні  моделі, візуалізаціѐ, 
блок-схема, проблемно-модульне навчаннѐ, матрицѐ, когнітивно-графічна загадка, 
навчальні елементи. 

 

Постановка проблемы. К инновационным направлениѐм или 
современным образовательным технологиѐм в Приоритетном 
национальном проекте «Образование» отнесены: 

     - развиваящее обучение; 
     - разноуровневое обучение; 
     - коллективнаѐ система обучениѐ; 
     - технологиѐ решениѐ задач; 
     - исследовательские методы обучениѐ;  
     - проектные методы обучениѐ; 
     - лекционно-семинарско-зачетнаѐ система обучениѐ; 
     - использование в обучении игровых технологий (ролевые, 

деловые, другие виды обучаящих игр); 
     - обучение в сотрудничестве (команднаѐ, групповаѐ работа); 
     - информационно-коммуникационные технологии; 
     - здоровьесберегаящие технологии; 
     - проблемное обучение; 
     - технологиѐ модульного обучениѐ. 
Технологиѐ проблемно-модульного обучениѐ – одна из наиболее 

прогрессивных современных технологий в дидактике, основной задачей 
которой ѐвлѐетсѐ конструирование соответствуящих учебных элементов, 
составлѐящих блоки проблемного модулѐ. По мнения А. В. Соколова, 
практически в лябой форме компоновки учебных элементов присутствует 
графический каркас с закляченной в нем определенной вербальной 
информацией, котораѐ подкреплѐет и детализирует визуальный образ *3+. 
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Одной из важнейших задач технологии проблемно-модульного 
обучениѐ ѐвлѐетсѐ конструирование учебных элементов в блоке 
проблемного модулѐ. Технологиѐ их построениѐ основана на принципе 
когнитивной визуализации, относительно которого, как считает А. В. Соколов, 
обеспечиваетсѐ не просто иллястративнаѐ функциѐ, а  происходит активнаѐ 
стимулѐциѐ мышлениѐ и творческого порыва ученика. 

Визуализациѐ учебных элементов уходит своими корнѐми в 
когнитивнуя графику – теория искусственного интеллекта. Известно, что 
длѐ восприѐтиѐ многозначного контекста, длѐ формированиѐ творческой 
интуиции необходимо создать условиѐ длѐ развитиѐ правополушарного 
геометрического мышлениѐ, а длѐ умениѐ анализировать и вычленѐть 
главное в бесконечном потоке информации, обѐзательно развивать 
левополушарное алгебраическое мышление. Когнитивнаѐ графика 
работает с двумѐ типами мышлениѐ человека с помощья своих 
когнитивно-графических моделей.       

Формы компоновки когнитивных моделей настолько разнообразны 
и преследуят настолько разные обучаящие цели, что необходимо 
поставить вопрос об их четкой классификации. 

Анализ актуальных исследований. Известно, что еще в древности в 
египетской, а так же миноанской  иероглифической письменности было 
замечено успешное использование первичных когнитивно-графических 
моделей в упрощенном виде. Пиктограммы такого характера были 
обнаружены в Индонезии и Египте. Изучением этих письменных источников 
занимаятсѐ многие современные ученые (S. Craft, Р. Грегори, Д. Хамблинг, 
L. Richardson, V. West и др.). Необходимо заметить, что в лябой науке: 
математике, физике, информатике, биологии, химии, иностранных ѐзыках 
нашли себе применение и прекрасно функционируят простые и сложные 
когнитивно-графические модели. Их изучения и классификации посвѐщаят 
свои труды выдаящиесѐ исследователи (М. Чошанов, С. Петренко, 
П. Вельмандер, А. Егорова, Л. Шахтин, K. Blutter и др.). Нельзѐ обойтись без 
когнитивно-графических моделей при изучении иностранных ѐзыков. 
Большое число ученых-лингвистов уделѐят внимание исследования 
функций когнитивной графики и ее моделей (K. Blutter, V. West, R.  Sinha, 
A. McAlleen и др.). 

Цель статьи – обосновать необходимость использованиѐ когнитивно-
графических моделей в инновационной технологии проблемно-модульного 
обучениѐ, а также раскрыть важность их классификации относительно 
функций, выполнѐемых данными  моделѐми.  

Методы исследованиѐ: наблядение и научный эксперимент.  
Изложение основного материала. Первичнаѐ классификациѐ 

выделѐет проблемные (блок-схема «Паучок», диаграмма Ишикавы), 
вводные (семантические полѐ, брейнсторминг «Бриллиант»), обобщаящие 
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(планы-матрицы, мультфильмы) и проверочные (схемы-загадки, когнитивно-
графические пазлы) формы компоновки когнитивных моделей. 

Проблемные когнитивно-графические модели предусматриваят 
четкуя постановку проблемы основного вопроса, все возможные решениѐ 
которого необходимо рассмотреть и нанести на схему или диаграмму. 

«Главнаѐ задача педагога суметь поставить, обрисовать проблему 
таким образом, чтобы учащиесѐ заинтересовались ея. Все варианты 
решениѐ проблемы рассматриваятсѐ коллективно в процессе урока» [7, 
199+. Наиболее весомые из них записываятсѐ. 

Особенно важным моментом в процессе обучениѐ ѐвлѐетсѐ вводный 
урок по той или иной теме. «От умениѐ правильно настроить учащегосѐ на 
новуя информация, наметить цели и задачи предстоѐщей работы зависит 
успех в усвоении изучаемого материала. Вводные уроки бываят наиболее 
сложными, т.к. они знакомѐт ученика с чем-то неизученным ранее, 
незнакомым» *7, 195+. Вводные когнитивно-графические брейнсторминги 
делаят урок ѐрким, запоминаящимсѐ событием, а также упрощаят 
процесс усвоениѐ обрабатываемого материала. 

Блок-схема №1 

     Основание 
 

Ядро  
 

Cледствие 

темы  
 

темы 
 

темы 

 
 

 

 

 

 

 
 

Joggig. 
  

Healthy 

Morning 
 

 

 
 

 
life style. 

exersises. 
 

 

 
No deseases. 

     Sport 
 

Sport 
 

Beautiful 
  

 
in our 

 
  

clubs. 
 

life 
 

body. 

  

 

  Competitions. 
   

Communication. 
  

   
  

Tournaments. 
   

New friends. 

 
Блок-схема может выполнѐть функции как проблемных, так и 

обучаящих учебных элементов. Она применѐетсѐ длѐ когнитивно-
графического выражениѐ обобщенной структуры изучениѐ темы и с целья 
ознакомлениѐ учащихсѐ с новой информацией. Здесь важна 
последовательность основных компонентов в изучаемой теории: 
основание – ѐдро – приложение. В основании теории, как правило, 
представлены опорные понѐтиѐ, факты, способы действий, актуализациѐ 
которых необходима длѐ изучениѐ ее ѐдра. А приложение содержит 
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учебный материал, обеспечиваящий реализация внутрипредметных и 
межпредметных свѐзей. Блок-схемы ѐвлѐятсѐ результативными длѐ 
представлениѐ учебного материала на уроках физики, химии, математики, 
биологии, географии, иностранных ѐзыков. Приведем пример такой блок-
схемы на материале английского ѐзыка по теме «Спорт в нашей жизни». 
Даннаѐ схема актуальна длѐ вводных уроков, на которых происходит 
’’первичное восприѐтие целостной картины преподаваемого материала, 
осуществлѐетсѐ постановка проблемы, обсуждением которой предстоит 
заниматьсѐ на последуящих уроках» [4,82].  

Ядром нашей проблемы ѐвлѐетсѐ спорт и его место в жизни каждого 
человека в  частности и человечества в целом. Что ѐвлѐетсѐ основными 
составлѐящими спортивной подготовки?  Что можно и нужно сделать длѐ 
того, чтобы считать себѐ спортивным человеком? Ежедневные занѐтиѐ 
физкультурой посещение спортивных секций, участие в соревнованиѐх и 
соответствуящих турнирах есть основой длѐ лябого спортсмена, поэтому 
они и лежат в основании нашей блок-схемы.  

Какова же выгода от занѐтий спортом? Зачем множество лядей во 
всем мире избираят спортивный образ жизни? Естественно, это – 
здоровье, красота тела, радость общениѐ, приобретение новых друзей и 
т.д. Именно эти понѐтиѐ и находѐтсѐ в следствиѐх данной блок-схемы.  

Обобщаящие уроки не менее важны. Собрать воедино накопленные 
знаниѐ по теме, предоставить целостнуя картину изученного помогаят 
когнитивно-графические блок-формулы, семантические сети, 
синтетические конспекты и матрицы. 

«Матрица – эффективный когнитивно-графический прием длѐ 
генерализации информации. Она позволѐет приводить в систему и 
укрупнѐть достаточно большой по объему материал» [8, 103].  

Структурированные матрицы описываят основные элементы 
системы: ее ѐдро, координаты входов и выходов, вектор состоѐниѐ, 
наименование системы. 

С одной стороны удобно, когда материал обобщаящего учебного 
элемента преподнесен учащимсѐ как данное. Нет необходимости 
самостоѐтельно вырисовывать схемы, составлѐть планы, обосновывать, 
анализировать, делать общие выводы. Все уже сделано за Вас. 

 Однако, всегда ли такаѐ работа ѐвлѐетсѐ результативной? «аучные 
исследованиѐ показываят, что работа механизмов памѐти заметно 
улучшаетсѐ только в том случае, если сам человек проѐвлѐет активность и 
разрабатывает собственные методики и стратегии совершенствованиѐ 
мыслительного процесса» [3, 95]. 

«Древо» как когнитивно-графический элемент представлениѐ 
учебной информации выполнѐет, прежде всего, функция обобщениѐ 
содержаниѐ. Техника его построениѐ основываетсѐ на методе 
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восхождениѐ от абстрактного к конкретному. «Древо», как один из 
когнитивно-графических приемов структурированиѐ учебного материала 
применѐят не только в отечественных, но и в  зарубежных школах. Так, 
английский педагог Д.Хамблинг предлагает следуящуя форму 
представлениѐ генеалогического «древа»: сначала записываятсѐ 
клячевые понѐтиѐ темы (на левой половине листа), затем на правой 
половине листа раскрываятсѐ основные свѐзи между ними и 
последовательность их изучениѐ *4+. Предлагаем вариант построениѐ 
«Древа» на материале английского ѐзыка по теме «Музыка».            

Схема №2 «Древо» 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

  

 

  
 

  

 

 

     

 

  

  

  
      приложение 

   

 
 

  

  

                                           
 

 

  

 

 

        основание 
  

     

     

     
 

 

         корни  
to play musical 

instruments, to sing 
songs, to listen to pieces 
of music  

   
 
 
 
После изученной темы «Музыка» ученикам в группах посредством 

обсуждениѐ предлагаетсѐ ответить на вопрос-основание:  «Каким образом 
человек может соприкоснутьсѐ с чудом музыки?». Каждый интересный ответ 
имеет право поместитьсѐ в корнѐх нашего «Древа». На вопрос-приложение: 
«Зачем нужна музыка?» ответы располагаятсѐ в кроне «Древа». 

How to come in touch 

with music? 

 

 

                   Ядро 

The aim of music. 

to cure 

our souls 
to stir 

imagination 
to help 

to relax 
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Совершенно закономерно, что после схематического изображениѐ 
такого «Древа», учащиесѐ надолго запомнѐт изученное и даже, спустѐ 
определенное времѐ смогут легко восстановить в памѐти пройденный 
материал, просто открыв тетрадь. 

Контроль знаний и умений учащегосѐ обеспечиваетсѐ на 
проверочных уроках. С психологической точки зрениѐ уроки такого типа 
ѐвлѐятсѐ наиболее стрессовыми длѐ контролируемых. Каждый ученик, 
осознаваѐ, что будет осуществлѐтьсѐ проверка его знаний, чувствует 
некоторое напрѐжение, иногда подавленность. Часто такое состоѐние 
мешает сосредоточитьсѐ и показать истинный уровень знаний. 

Врѐд ли, целья учителѐ ѐвлѐетсѐ психологическое давление на 
обучаемых. Именно поэтому следует обратитьсѐ к более творческим 
приемам контролѐ, таким как когнитивно-графические стихотворениѐ, 
схемы-загадки, когнитивго-графические пазлы и т.д. «Их эффективность 
состоит в том, что учащиесѐ сами составлѐят их друг длѐ друга и 
придумываят варианты ответа. Такаѐ работа снимает напрѐженнуя 
ситуация – “ученик-учитель”, а воссоздает творческуя и равноправнуя 
ситуация “ученик-ученик”» [1, 11]. 

При подготовке к таким заданиѐм задействуетсѐ каждый обучаемый. 
Составлѐѐ необходимые когнитивно-графические схемы, загадки, пазлы 
ученик будет вынужден обращатьсѐ к пройденному материалу, 
использовать свой творческий потенциал, проѐвлѐть самостоѐтельность в 
выборе решений. 

Схема № 3 «Пустой шкаф» 
 
                                               Domestic animals 
 
 
 
a goat       a pig              a sheep    a cow                a donkey    a horse 
      
 
Существует множество когнитивно-графических пазлов, которые не 

требуят кропотливой подготовки, но заслуживаят вниманиѐ. Как пример, 
можно взѐть когнитивно-графический пазл: «Пустой шкаф» на уроке 
английского ѐзыка по теме «Домашние животные». Рассмотрим алгоритм 
наших действий. Учитель схематически изображает на доске «Пустой 
шкаф» и предлагает ученикам, выходѐ к доске по очереди или с места у 
себѐ в тетрадѐх «заполнить шкаф одеждой». 

Такие заданиѐ не занимаят много времени и подойдут как разминка 
в начале урока.  
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Выводы и перспективы дальнейших научных исследований. 
Многообразие когнитивно-графических моделей делает  урок ѐрким, 
запоминаящимсѐ событием, однако, перед учителем стоит задача 
классифицировать когнитивно-графические модели относительно их 
функций длѐ более успешного их применениѐ. 

Реализациѐ принципа в когнитивной визуализации в инновационной 
технологии проблемно-модульного обучениѐ обеспечивает развитие 
гибкого мышлениѐ, способного как создать многозначный контекст, так и 
конкретизировать изученный материал. 

Основные когнитивно-графические формы конструированиѐ учебных 
элементов могут быть широко использованы на уроках с целья введениѐ 
материала, его обобщениѐ или контролѐ знаний учащихсѐ. 

Перспективы нашего исследованиѐ мы видим в дальнейшем изучении 
когнитивно-графических моделей, экспериментальном внедрении их в 
практику, разработке новых моделей на материале английского ѐзыка. 
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РЕЗЯМЕ 
Чуричканич И. Классификациѐ когнитивно-графических моделей в 

инновационной технологии проблемно-модульного обучениѐ. 
В статье раскрываетсѐ понѐтие когнитивнаѐ графика, рассматриваетсѐ 

роль когнитивно-графических моделей в инновационной технологии проблемно-
модульного обучениѐ, обосновываетсѐ необходимость их первичной классификации 
относительно выполнѐемых функций. В данной работе представлены авторские 
когнитивно-графические модели на материале английского ѐзыка по темам:  
«Music», «Domestic animals», «Sport in our life». Модели построены на основе метода 
научного эксперимента и наблядениѐ. В перспективе предлагаетсѐ широкое 
внедрение когнитивно-графических схем на уроках английского ѐзыка как в школах, 
так и в высших ученых заведениѐх с целья их более детальной классификации 
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Ключевые слова: когнитивнаѐ графика, когнитивно-графические модели, 
визуализациѐ, блок-схема, проблемно-модульное обучение, матрица, когнитивно-
графическаѐ загадка, учебные элементы. 

SUMMARY 
Churichkanich I. The classification of cognitive-graphics forms in innovational 

technology of problem modular education. 
The article is designed to reveal the essence of cognitive visualization concept in 

problem –modular education. 
The key goal of the article is to substantiate the importance of cognitive-graphics 

models in innovative technology of problem-modular  education. It is also important to prove 
the necessity of their primary classification according to the functions accomplished by these 
models. The basic cognitive-graphic forms of grouping matrix, block-schemes, puzzles, riddles 
alongside with the mechanisms of these forms functioning are discussed in the work. 

The author’s cognitive-graphics models based on the English language material are 
shown in the article. They are demonstrated on the following topics: Wild life, Music, 
Domestic animals, Sport  in our life. 

These cognitive – graphics models are constructed as a result of the experiment and 
observation of the students work.   

As a result, we can make some very significant conclusions. The realization of 
cognitive visualization concept in construction of problem-modular elements is necessary to 
develop flexible mind, capable either to concretize or to create polysemantic context. The 
cognitive-graphics models can help us to make causal-consecutive connections between the 
parts of the phenomenon and to compose a holistic image of it. 

The main cognitive-graphics forms of constructing the educational elements can be 
very widely used at the lessons of Mathematics, Physics, Chemistry, Geography, Foreing 
languages and many others. The purposes of their using can be different: to introduce a new 
topic, to summarize the material learned in the process of studying, to check the knowledge 
of the pupils concerning this or that topic. 

The diversity of cognitive-graphics models makes every lesson bright, captivating, 
unforgettable and creative process. We see the prospects of our investigation in further learning 
of the most interesting and perspective forms of grouping matrix, block-schemes, cognitive 
puzzles and riddles, brainstormings, the working out of new author’s cognitive-graphics models. 

Key words: cognitive graphics, visualization ,  block-schemes, cognitive-graphics 
models, problem-modular education, matrix, cognitive-graphics puzzles, educational 
elements. 
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РОЗДІЛ ІV. ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 

УДК 378.147:81’271.12-057.875:37.036:808. 5 
Д. Будѐнський  

Харківський національний педагогічний  
університет ім. Г. С. Сковороди 

 

ЛЕКЦІа аК РИТОРИЧНА ПОДІа У СТРУКТУРІ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

 

У статті досліджуютьсѐ актуальна проблема сучасної освіти – вдосконаленнѐ 
традиційного методу викладаннѐ у вищому навчальному закладі лекції засобами 
ораторського мистецтва. На думку автора, лекціѐ, відповідно до вимог сьогоденнѐ, маю 
розглѐдатисѐ ѐк риторична подіѐ, ѐку слід розуміти ѐк юдність дискурсу, риторичної 
ситуації, екстра-лінгвістичних і психолого-педагогічних характеристик студентської 
аудиторії. Розглѐнуто зміст і специфічні риси понѐттѐ «риторична подіѐ». Докладно 
представлено етапи підготовки та презентації лекції ѐк риторичної події відповідно до 
канонів класичної риторики. Автор також наголошую на необхідності розвитку 
риторичної культури викладача вищої школи, елементом ѐкої ю риторична подіѐ, з 
метоя підвищеннѐ ѐкості професійно-педагогічної діѐльності.  

Ключові слова: риторика, риторична культура, лекціѐ, риторична подіѐ, діалог. 
 

Постановка проблеми. Сьогодні, у зв’ѐзку з процесами 
демократизації, гуманізації та гуманітаризації українського суспільства, 
публічне мовленнѐ набуваю особливого значеннѐ. Потреба в переконливому, 
грамотному, оригінальному вираженні власної думки ю одніюя з причин 
актуалізації в сучасному освітньому просторі риторики – дисципліни, ѐка з 
часів античності сприѐю виховання всебічно-розвиненої, освіченої, 
суспільно-активної, красномовної особистості *7+.  

Ідеї античних риторів Аристотелѐ, Горгіѐ, Демосфена, Квінтіліана, 
Цицерона та інших отримали подальший розвиток у працѐх вітчизнѐних 
майстрів публічного мовленнѐ  Л. Барановича, І. Галѐтовського, І. Гізелѐ, 
Й. Кононовича-Горбацького, Ф. Прокоповича, Г. Сковороди, а також сучасних 
дослідників Я. Білоусової, Н. Голуб, Л. Мацько, О. Мацько, В. Нищети, 
М. Пентиляк, Г. Сагач, Г. Онуфрюнко та ін.  

Представлені в цих працѐх здобутки риторики можуть бути ефективно 
використані в процесі розв’ѐзаннѐ актуальних освітніх завдань, зокрема, 
розвитку творчих здібностей, комунікативних ѐкостей учнів, студентів і 
педагогів, удосконаленні форм і методів навчаннѐ, та, у підсумку, підвищенні 
ѐкості сучасної освіти *4+.  

Проте, процес риторизації української освіти (запровадженнѐ 
здобутків риторики в навчально-виховний процес з метоя його 
вдосконаленнѐ) наразі відбуваютьсѐ повільними темпами. Hе дивлѐчись на 
нагальну потребу вивченнѐ риторики в українських вищих навчальних 
закладах, сьогодні цѐ дисципліна вивчаютьсѐ ѐк курс за вибором. Крім того, 
ѐк правило, на неї виділѐютьсѐ недостатнѐ кількість годин.  
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Здобутки академічного красномовства (методи приверненнѐ та 
утриманнѐ уваги, структура підготовки ораторського виступу, риторичні 
тропи та фігури, сучасний етикет публічного мовленнѐ тощо) також 
недостатньо ефективно використовуятьсѐ у викладацькій діѐльності.  

У зв’ѐзку з цим, проблему застосуваннѐ теоретичних і методичних 
напрацявань риторики у вищих навчальних закладах, у тому числі з метоя 
вдосконаленнѐ традиційних методів навчаннѐ (лекційних, семінарських 
занѐть тощо), розглѐдаюмо ѐк актуальну.  

Аналіз актуальних досліджень. Окремі аспекти проблеми 
використаннѐ здобутків риторики в освітньому процесі досліджені у працѐх 
зарубіжних (Л. Аксенова, О. Волков, Н. Іпполітова, Т. Ладиженська, І. Пюшков, 
Ю. Рождественський, З. Смюлкова) та вітчизнѐних (Я. Білоусова, Н. Голуб, 
Л. Мацько, О. Мацько, В. Нищета, М. Пентиляк, Г. Онуфрюнко, А. Первушина, 
М. Препотенська, Г. Сагач, Л. Ткаченко) науковців.  

У зазначених працѐх висвітлені теоретико-методологічні основи 
викладаннѐ риторики в середній і вищій школі, проблемні аспекти розвитку 
комунікативних ѐкостей учнів і студентів, формуваннѐ риторичної культури 
педагогів (вихователів дошкільних навчальних закладів, учителів, викладачів 
вищої школи) тощо.  

Проте, проблема риторичного підходу до використаннѐ методу лекції 
у вищих навчальних закладах ѐк елементу риторичної культури не отримала 
достатнього висвітленнѐ в наукових дослідженнѐх. 

Тому метоя статті ю розглѐд академічної лекції в риторико-
педагогічному контексті. З метоя досѐгненнѐ мети ми використали комплекс 
дослідницьких методів: системно-структурний аналіз філософської, 
психологічної, педагогічної та методичної літератури; класифікаціѐ, 
систематизаціѐ та узагальненнѐ фактичного матеріалу; емпіричні – вивченнѐ 
сучасного педагогічного досвіду, спостереженнѐ тощо. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо у вищій школі 
використовуятьсѐ різноманітні форми організації навчального процесу: 
лекції, практичні занѐттѐ, семінари, лабораторні роботи, навчальна та 
виробнича практика тощо. З одного боку вони розглѐдаятьсѐ ѐк способи 
управліннѐ пізнавальноя діѐльністя студентів з метоя вирішеннѐ певних 
дидактичних завдань; з іншого – виступаять ѐк педагогічні методи навчаннѐ, 
ѐкі сприѐять реалізації змісту, цілей і завдань освіти *8+. 

Провідноя ланкоя дидактичного циклу вищої освіти ю лекціѐ (від лат. 
lectionо «читаннѐ») – «…логічно завершений, науково обґрунтований, 
послідовний і систематизований виклад певного наукового або науково-
методичного питаннѐ, теми чи розділу навчального предмета, ілястрований 
за необхідності наочністя та демонструваннѐм дослідів» *10, 163+.  

На наш поглѐд, більш глибоке тлумаченнѐ сутності лекції забезпечую 
поюднаннѐ педагогічного та риторичного підходів. У цьому контексті, лекція 
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слід розглѐдати не лише ѐк форму організації навчаннѐ та метод викладаннѐ, 
але і ѐк вид академічного красномовства (ораторська діѐльність викладача, 
що презентую результати дослідженнѐ, популѐризую досѐгненнѐ науки, 
організовую навчально-виховний процес) *3+ та риторичну подія [1].  

З давніх часів лекціѐ відіграю важливу роль у навчальному процесі [5]. 
Вітчизнѐне академічне красномовство маю вагомі напрацяваннѐ у сфері 
викладацької діѐльності, ѐкі були розроблені та впроваджені у практику 
визначними лекторами-ораторами України:  

- Л. Баранович, І. Галѐтовський, І. Гізель, Ф. Прокопович (Киюво-
Могилѐнська академіѐ) [3];  

- І. Огіюнко (університети Киюва, Кам’ѐнцѐ-Подільського, Варшави, 
Вінніпега та ін.); 

- філолог, філософ О. Потебнѐ, філолог І. Срезневський, історик 
Д. Багалій, лінгвіст, етнограф М. Сумцов, професори: М. Халанський, 
Ф. Зеленоградський, Т. Буткевич, Л. Лазаревич-Шепелевич, І. Нетушил, 
І. Дитѐтін та інші (Харківський університет);  

- учений, письменник М. Гродт (Ніжинський історико-
філологічний інститут); 

- учений, професор, історик А. Маркевич (Новоросійський 
університет, м. Одеса) та інші *6]. 

Академічна лекціѐ ю основноя формоя аудиторного навчаннѐ, що 
сприѐю формування у студентів ґрунтовних і систематизованих знань з 
певної дисципліни, розвитку культури мисленнѐ й мовленнѐ *8+ тощо.   

Головна мета лекції – створеннѐ інформаційно-мотиваційної основи 
длѐ подальшого вивченнѐ студентами навчального матеріалу, формуваннѐ 
теоретичного підґрунтѐ длѐ прикладних форм роботи (семінарів, практичних 
і лабораторних занѐть) *10+. Проте, у контексті зростаннѐ вимог до ѐкості 
сучасної вищої освіти це твердженнѐ потребую суттювого уточненнѐ, зокрема 
в аспекті визначеннѐ функцій, ѐкі виконую лекціѐ в навчальному процесі.  

Специфіка сучасної лекції полѐгаю в тому, що студенти не лише отри-
муять необхідні теоретичні основи знань, методичні настанови щодо їх са-
мостійного розширеннѐ, поглибленнѐ й застосуваннѐ на практиці, але й без-
посередньо впливаять на її хід, активно взаюмодіять з викладачем, і, таким 
чином, формуять власне уѐвленнѐ щодо змісту досліджуваної проблеми, 
вдосконаляять комунікативні навички, розвиваять творчі здібності тощо.  

У процесі читаннѐ лекції перед викладачем стоїть низка завдань *10]. 
По-перше, він інформую студентів про сутність нової длѐ них навчальної 
дисципліни, про її основні категорії та проблемні аспекти (функції інформу-
ваннѐ та поѐсненнѐ). По-друге, спонукаю слухачів виѐвити інтерес і сумлінь-
ність під час вивченнѐ предмета (функціѐ агітації), продовжити самостійно 
вивчати дану проблему й застосовувати отримані знаннѐ на практиці (функ-
ціѐ спонуканнѐ до дії), а длѐ цього необхідно показати його соціальну й осо-
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бистісну значущість (функціѐ переконаннѐ). Крім того, прагнучи активізувати 
роботу студентів, викладач може вдатисѐ до евристичного обговореннѐ окре-
мих питань (функціѐ пошуку істини). Нарешті, лектору важливо встановити 
контакт зі студентами, закласти фундамент конструктивних, суб’юкт-
суб’юктних відносин (спрощено можна сказати, що професійний обов’ѐзок 
ритора – сподобатисѐ слухачам), а длѐ цього він може використовувати 
жарти, цікаві приклади, ігрові завданнѐ (гедоністична функціѐ).  

Очевидно, що така багатофункціональність публічного спілкуваннѐ 
вимагаю від викладача володіннѐ ораторськими прийомами, розвиненоя 
риторичноя культуроя, уміннѐм коригувати власні дії, співвідносити їх з 
різними комунікативними цілѐми, враховувати запити й особливості 
студентської аудиторії.  

Риторика забезпечую сучасного викладача діювим інструментаріюм длѐ 
реалізації зазначених функцій (знаннѐ з історії, теорії та методики 
ораторського мистецтва, здобутки академічного красномовства, риторичні 
тропи та фігури, ораторські прийоми тощо) [7].  

Розглѐд діѐльності викладача, спрѐмованої на створеннѐ в освітньому 
процесі системи оптимальних умов, що сприѐять реалізації цілей і завдань 
сучасної парадигми освіти, в риторико-педагогічному аспекті даю підстави 
виділити такі ролі лектора: 

• вчений (досліджую, аналізую ѐвища й факти); 
• педагог (сприѐю формування світоглѐду особистості, виховання 

«лядини культури»; 
• оратор (переконую слухачів в істинності певних ідей); 
• психолог (аналізую та враховую психо-емоційні фактори процесу 

публічного спілкуваннѐ) [1].  
Зазначені професійно-рольові позиції знаходѐть оптимальне 

вираженнѐ у такому системному утворенні ѐк риторична культура, ѐку ми 
розглѐдаюмо ѐк комплекс інтелектуальних, морально-естетичних, емоційно-
чуттювих та артистично-виконавських ѐкостей, що виражаятьсѐ у формі 
оригінального продукту мисленнюво-мовленнювої діѐльності, спрѐмованої на 
гармонійний розвиток особистості студента *3].  

Викладач длѐ студентів ю зразком особистісних і професійних ѐкостей. 
Його риторична культура ю діювим фактором розвитку комунікативних 
здібностей студентів і важливоя умовоя успішного освоюннѐ ними 
навчальних дисциплін.  

На наш поглѐд, риторична культура викладача виѐвлѐютьсѐ, насампе-
ред, у вмінні перетворявати традиційний метод (лекція) на риторичну 
подія (специфічний елемент процесу публічного спілкуваннѐ, ѐкий відрізнѐю 
риторичну діѐльність від мовленнювої). Ця наукову категорія дослідники 
визначаять ѐк динамічну сукупність риторичної ситуації та дискурсу *1]. 
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Лекціѐ, доповідь на конференції, виступ на нараді, свѐтковому заході 
тощо  – це різновиди риторичної події, що складаютьсѐ з двох частин: 

1) дискурс (від лат. diskuro, diskursum – розповідати, викладати) – 
текст, виголошений у процесі розгортаннѐ мовленнювої події, а також його 
супровід: мовленнюва поведінка оратора, акустичні характеристики мовленнѐ 
(гучність, висота тону, тембр голосу, темпоритм, паузи), невербальні засоби 
(поглѐд, жести, міміка, постава, хода), просторова поведінка (дистанціѐ між 
учасниками комунікації, розташуваннѐ та рух оратора в аудиторії).   

Дискурс лекції ѐк риторичної події ѐвлѐю собоя не знеособлений, 
компільований текст, а твір ораторського мистецтва, що несе в собі особис-
тісні характеристики автора. Особливістя її ю рефлексивний характер, тобто 
спрѐмованість адресанта на сферу своюї свідомості з метоя проектуваннѐ й 
реалізації власного продукту мисленнюво-мовленнювої діѐльності. 

Таким чином, лекція доречно розглѐдати ѐк риторичну подія лише в 
тому випадку, коли викладач-оратор демонструю власні переконаннѐ, 
цінності, інтереси.  

2) риторична ситуаціѐ – умови, обставини, у ѐких відбуваютьсѐ 
спілкуваннѐ, його учасники й відносини між ними [1]. 

Отже, риторична подіѐ об’юдную текстовий, комунікативно-діѐльнісний 
аспекти публічного мовленнѐ та екстралінгвістичну ситуація, у межах ѐкої 
відбуваютьсѐ створеннѐ унікального риторичного твору.  

Публічне мовленнѐ стаю риторичноя подіюя в процесі взаюмодії зі 
слухачами, коли відбуваютьсѐ актуалізаціѐ задуму автора. Тому розглѐд 
лекції з позиції риторичної культури передбачаю вкляченнѐ до сфери 
наукового аналізу соціо-культурного контексту дискурсу. 

У системі традиційного навчаннѐ, зокрема під час застосуваннѐ 
поѐснявально-ілястративного методу, лектор повідомлѐю готові знаннѐ, а 
студенти тіюя чи іншоя міроя засвояять їх. У такому випадку текст лекції 
може бути об’юктом риторичного аналізу лише на етапі цілепокладаннѐ. 
Подальший її аналіз не може бути риторичним, оскільки вона створяваласѐ 
поза впливом риторичної культури. Викладач доносить загальноприйнѐте 
знаннѐ, а не результат власного інтелектуального й духовного пошуку, тобто 
виступаю в ролі ретранслѐтора інформації, ѐка не передбачаю творчого, 
дослідницького підходу до винаходу, розташуваннѐ та презентації ідей.  

Сучасна освітнѐ практика підтверджую, що цього не достатньо. Лекціѐ, 
ѐк риторична подіѐ, повинна ставити проблеми, стимулявати мисленнѐ. За 
умови проблемного способу викладу лекційного матеріалу оратор залучаю 
слухачів до пошуку нових знань, тобто створяю ситуація інтелектуального 
напруженнѐ. Її основноя ознакоя ю суперечність між відомим і невідомим. У 
випадку, коли проблема торкаютьсѐ життюво важливих інтересів слухачів, 
виникаю пізнавальна потреба й аудиторіѐ починаю активно шукати вихід із 
ситуації інтелектуального утрудненнѐ. Проблемний спосіб викладу 
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лекційного матеріалу формую творче мисленнѐ. Завдѐки такому способу 
вирішеннѐ проблеми, знаннѐ засвояятьсѐ та запам’ѐтовуятьсѐ краще, ніж 
найавторитетніші рекомендації. 

У традиційному варіанті ситуації мовленнювої взаюмодії адресат, у 
нашому випадку студент, займаю пасивну позиція, сприймаячи монологічне 
мовленнѐ викладача, що спрѐмоване на реалізація провідної тези лекції 
(основного положеннѐ). У результаті такого підходу до навчальної діѐльності 
студент вирішую завданнѐ викладача, а його особисті мотиви й цілі 
залишатьсѐ за межами педагогічного спілкуваннѐ. У цьому випадку відсутнѐ 
діалогічна взаюмодіѐ між викладачем і студентом. 

У риторичній події адресат (студент) – це суб’юкт, активна особистість, 
ѐка маю право впливати на співрозмовників в процесі мовленнювої взаюмодії. 

У своя чергу, викладач, ѐкий володію розвиненоя риторичноя 
культуроя, сприймаю студентську аудиторія не ѐк пасивний об’юкт впливу, а 
рівноправного учасника комунікативного процесу. Не дивлѐчись на різному-
нітність вікових, психологічних, інтелектуальних, соціальних особливостей 
студентської аудиторії, в основі їх загальна соціально-психологічна природа 
соціуму й механізми практичної взаюмодії лядей. Розуміннѐ соціально-
демографічних, суспільно-психологічних та індивідуально-особистісних ознак 
аудиторії, ѐкі знаходѐтьсѐ в основі комунікативного контакту, ю важливоя 
складовоя успіху публічного спілкуваннѐ (закон моделяваннѐ аудиторії) *3+.  

Академічний оратор, ѐкий зацікавлений у продуктивному спілкуванні 
зі слухачами, повинен мати чітку психолого-педагогічну оріюнтація власної 
поведінки в аудиторії та разом із тим активно впливати на комунікативну 
поведінку студентів.  

Вищенаведені міркуваннѐ переконливо свідчать про високий 
діалогічний потенціал риторичної події.  

Важливим елементом риторичної події ю цілепокладаннѐ [1]. 
Риторичний підхід до лекції зумовляю специфіку визначеннѐ теми, ѐка 
формуляютьсѐ викладачем ѐк проблема. Це ю одним із важливих кроків до 
створеннѐ діалогу особистостей. Завдѐки цьому вихідні положеннѐ 
досліджуваного предмета набуваять парадоксального, захопляячого змісту 
ѐк длѐ студента, так і длѐ викладача.   

Цей процес починаютьсѐ з пошуку проблемних аспектів дисципліни, що 
вивчаютьсѐ, й завершуютьсѐ формуляваннѐм теми ѐк проблеми. У цьому 
випадку викладач доносить студентам основи наукових знань ѐк такі, що 
потребуять доказів і обґрунтуваннѐ. Проблемний підхід до теми лекції 
детерміную таку організація процесу сприйнѐттѐ й розуміннѐ матеріалу, в 
основі ѐкої актуалізаціѐ різних, часом суперечливих поглѐдів на зміст 
предмета обговореннѐ.  

У руслі даної концепції цілепокладаннѐ стаю клячовоя  ланкоя 
мовотворчої діѐльності. 
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На наш поглѐд, риторична подіѐ ю не тільки ефективним інструментом 
створеннѐ діалогу в процесі мовленнювої взаюмодії навчального характеру, а 
й результатом реалізації на практиці риторичної культури викладача.  

Узагальняячи вищенаведені дані, виділимо провідні специфічні 
характеристики риторичної події і порівнѐюмо їх з аналогічними елементами 
мовленнювої події (табл. 1)  

Таблицѐ 1 
Порівнѐннѐ клячових характеристик риторичної та мовленнювої події 

 

Структурний 
елемент 

Мовленнюва подіѐ Риторична подіѐ 

Понѐттѐ 
«адресант» 

Адресант – це відправник 
повідомленнѐ, транслѐтор 
певної інформації, запози-
ченої з різних джерел, 
партнер по комунікації 

Адресант – це автор дискурсу, 
особистість, ѐка маю власну думку  
відносно проблеми обговореннѐ; 
оратор, ѐкий володію розвиненоя 
риторичноя культуроя, маю потребу 
у створенні і презентації авторського, 
оригінального тексту, здійсняю 
інформаційно-емоційний вплив на 
адресата у ситуації публічного 
спілкуваннѐ 

Понѐттѐ «адресат» Адресат – слухач, ѐкий 
пасивно сприймаю інформа-
ція, об’юкт вербального 
впливу 

Адресат ю рівноправним суб’юктом 
спілкуваннѐ, співавтором дискурсу 
(здійсняю активний зворотній 
емоційний та вербальний вплив на 
адресанта). Виступ перед аудиторіюя 
маю діалогічний, а іноді і полемічний 
характер. У процесі риторичної 
діѐльності відбуваютьсѐ постійна 
зміна позицій: адресант – адресат, з 
метоя взаюмообміну ідеѐми та  
переконаннѐми 

Цілепокладаннѐ Цілепокладаннѐ не 
усвідомляютьсѐ адресантом 
ѐк важливий елемент 
публічного виступу, не 
пов'ѐзане з запланованим 
впливом 

Цілепокладаннѐ – це  усвідомлений 
процес, детермінований індивідуаль-
ними характеристиками адресанта 
(викладача) та особливостѐми 
адресата (студента). Цей вид 
мовленнювої діѐльності системно 
осмисляютьсѐ, плануютьсѐ на всіх 
етапах створеннѐ мовленнювого 
продукту (лекції) від винаходу до 
аналізу результатів 

Тема Тема лекції формуляютьсѐ 
ѐк завершене, без апелѐ-
ційне твердженнѐ 

Тема лекції формуляютьсѐ ѐк 
проблема, зміст ѐкої відображаю 
важливу практичну або теоретичну 
задачу, що потребую дослідженнѐ. 
Такий підхід до теми обумовляю її 
діалогічний характер, тобто наѐвність 
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розбіжності в позиціѐх, концепціѐх, 
поглѐдах адресанта і адресата. Тема 
риторичного тексту розглѐдаютьсѐ ѐк 
діалог з авторами, ѐкі досліджуять 
певну тематичну галузь, що цікавить 
адресанта 

Обставини Лектором не враховуятьсѐ 
особливості навчальної 
аудиторії, психо-емоційні та 
інтелектуальні характе-
ристики студентів тощо 

Під час підготовки та проведеннѐ 
лекції важливу роль відіграю фактор 
адресата (особливості студентської 
аудиторії); обставин, у ѐких протікаю 
конкретна мовленнюва взаюмодіѐ, 
відповідно до ѐких дії оратора 
коригуятьсѐ і уточняятьсѐ 

У традиційному розумінні структура підготовки лекції складаютьсѐ з 
трьох компонентів [8]: 

1. Організаційний рівень, на ѐкому відбуваютьсѐ вирішеннѐ питаннѐ 
щодо кількості годин відведених на вивченнѐ дисципліни, співвідношеннѐ 
лекційних, семінарських і практичних занѐть. 

2. Дидактичний рівень пов'ѐзаний з розробкоя плану лекції (або циклу 
лекцій), вибором її типу (вступна, оглѐдова, узагальняяча тощо). 

3. Методичний рівень, на ѐкому розроблѐятьсѐ окремі лекції, 
навчальні й виховні завданнѐ, добираютьсѐ конкретний матеріал, 
визначаютьсѐ логічний апарат, розроблѐятьсѐ методики демонстрації, 
використаннѐ наочності. 

Відповідно до такого підходу виділѐять етапи підготовки лекції, що 
визначаять дії викладача з її проектуваннѐ: аналіз програми, складаннѐ 
списку джерел і їх вивченнѐ, вибір структури і композиції, написаннѐ плану 
або конспекту з виділеннѐм у ньому головних положень, стилістична правка,  
підбір наочності, вербальних та невербальних засобів, репетиціѐ *8+. 

Такий підхід спрѐмований на змістову складову лекції, без урахуваннѐ 
факторів адресата та обставин. 

Риторичний підхід до проектуваннѐ лекції оріюнтую педагога на 
створеннѐ риторичної події. У зв’ѐзку з цим виникаю необхідність 
розширеннѐ схеми підготовки лекції за рахунок: 

• врахуваннѐ фактора адресата (особливості студентської аудиторії); 
• осмисленнѐ обставин, у ѐких протікаю конкретна мовленнюва 

взаюмодіѐ; 
• визначеннѐ провідного мотиву лекції; 
• формуляваннѐ теми ѐк проблеми; 
• винаходу власної ідеї, концепції та тези; 
• розробки стратегії й тактики переконаннѐ у відповідності до 

риторичної ситуації. 
Відповідно до канонів класичної риторики структура підготовки й 

читаннѐ академічної лекції ѐк риторичної події складаютьсѐ з таких етапів [7]: 
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1) інвенціѐ (винахід, задум, ідеѐ) – розробка концепції майбутньої 
лекції (концептуальний закон риторики):  

- визначеннѐ предмета обговореннѐ; 
- виділеннѐ клячових суперечливих аспектів та формуляваннѐ теми 

ѐк проблеми;  
- заглибленнѐ в матеріал (вивченнѐ енциклопедичних та емпіричних 

праць, інших джерел, присвѐчених дослідження даної проблеми);  
- критичне осмисленнѐ існуячих досліджень, формуляваннѐ 

власного розуміннѐ сутності клячової проблеми лекції.  
Видатний ярист-оратор, громадський діѐч, літератор А. Коні (1844–

1927) у відомій праці «Поради лектору» стверджував: «Необхідно 
готуватисѐ до лекції; зібрати цікаве і важливе, що стосуютьсѐ теми – прѐмо 
або побічно, скласти стислий, по можливості, повний план і пройти по 
ньому кілька разів. Ще краще – написати промову і, ретельно обробивши її 
в стилістичному відношенні, прочитати вголос» [9, 171–172]. 

2) диспозиціѐ (від лат. «dispositio» – «розташуваннѐ») – розробка 
структури майбутньої лекції-промови:  

- розробка плану; 
- визначеннѐ структурних компонентів; 
- доречне розташуваннѐ матеріалу відповідно до логічних та 

естетичних канонів.  
Український ритор, письменник-полеміст, викладач Киюво-

Могилѐнської академії Іоаникій Ґалѐтовський (1620–1688) у трактаті 
«Наука, або Спосіб зложеннѐ казаннѐ», зокрема зазначав, що промова 
повинна складатисѐ з трьох частин: ексордіум (вступ, початок, «приступ» 
до речі, про ѐку піде мова), ѐкий вклячаю привітаннѐ, зверненнѐ до 
аудиторії, приверненнѐ уваги, повідомленнѐ про проблематику виступу; 
нараціѐ (розповідь), виклад основного матеріалу, аргументаціѐ, докази; 
конклязіѐ («кінець казаннѐ»): стиcлий виклад клячових ідей, 
узагальненнѐ, заклик до дії, висновок *3+.  

Длѐ того, щоб промова була цільноя, динамічноя та доступноя длѐ 
сприйнѐттѐ («легше і прудкіше казаннѐ учинити і повідати» *3+), всі її 
частини повинні бути узгоджені з метоя, темоя й одна з одноя.  

У цьому риторичному трактаті І. Галѐтовський у ѐкості синоніма слова 
«оратор» застосовую термін «казнодій» (лядина, ѐка не лише виголошую 
промову, а дію «казаннѐм» (словом), тобто впливаю на розум і душу 
слухачів) *3+.   

Близькі ідеї знаходимо у творчій спадщині реформатора театрального 
мистецтва, актора і режисера К. Станіславського (1863–1938). Одним із 
найважливіших елементів його системи вихованнѐ актора ю «словесна діѐ» 
(найвищій рівень сценічного спілкуваннѐ). За К. Станіславським, актор 
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повинен словом створявати ѐскраві образи, ѐкі активізуять інтелектуальну, 
емоційну, мотиваційну, духовну сферу глѐдача [2].  

По-суті, аналогічні завданнѐ виконую й викладач-лектор, ѐкий володію 
розвиненоя риторичноя культуроя, у процесі розгортаннѐ лекції ѐк 
риторичної події.  

3) елокуціѐ та елоквенціѐ (від лат. «elocurio» – словесне вираженнѐ) – 
розділ риторики, ѐкий вивчаю методику створеннѐ тексту ораторської 
промови та засоби виразності: 

- вибір доречних мовленнювих засобів, ѐкі відповідаять 
пізнавальним можливостѐм студентської аудиторії; 

- застосуваннѐ риторичних тропів і фігур (метафора, риторичне 
порівнѐннѐ, риторичне звертаннѐ, риторичне запитаннѐ, інверсіѐ, 
ампліфікаціѐ, метоніміѐ, антитеза тощо). Відомий ярист М. Сперанський 
(1772–1839) у праці «Правила вищого красномовства» (1792), стверджував, 
що мовленнѐ оратора повинно відповідати таким характеристикам ѐк 
ѐсність, зрозумілість, доступність, різноманітність (використаннѐ 
риторичних тропів та фігур), стильова юдність, відповідність мовленнювих 
засобів предмету обговореннѐ тощо *9+;  

- письмове оформленнѐ тексту (дискурсу) лекції. 
4) меморіѐ (від лат. «memoria» – пам’ѐть) – запам’ѐтовуваннѐ 

матеріалу лекції, шлѐхом застосуваннѐ мнемотехнік.  
Український ритор Ф. Прокопович у десѐтій книзі «Про пам’ѐть і 

виголошеннѐ» праці «Про ораторське мистецтво» виклав діюві методи 
запам’ѐтовуваннѐ тексту промови. Слідом за античними авторами, зокрема 
за Цицероном, Прокопович пропоную ефективний метод сприйнѐттѐ і 
збереженнѐ інформації у пам’ѐті через активну роботу уѐви. Серед допоміж-
них мнемотехнічних прийомів він пропоную розміщеннѐ інформаційних бло-
ків відповідно до певної структури, читаннѐ тексту промови вголос тощо *3+.  

5) акціѐ (від лат. «actio» – діѐ ) – ефективна, високопрофесійна 
мовотворча діѐльність викладача-оратора перед аудиторіюя в процесі 
презентації дискурсу лекції.  

Радѐнський учений, лікар С. Юдін (1891-1954) у праці «Роздуми 
хірурга», на основі узагальненнѐ власної професорсько-викладацької 
діѐльності, порівнѐннѐ мовленнювої творчості лектора з гроя актора, виділѐв 
наступні передумови успішного публічного виступу професора: врахуваннѐ 
специфіки аудиторії (наукової, фахової, студентської), доречне використаннѐ 
засобів наочності (діаграм, таблиць, зображень), застосуваннѐ ораторських 
прийомів, лірично-емоційні відступи в середині доповіді, емоційність 
оратора, особливо в процесі читаннѐ лекції, інтонаційне різноманіттѐ, дотри-
маннѐ логічних наголосів і пауз, напівімпровізаційне мовленнѐ на основі 
ретельно підготовленого тексту, щирість, живий контакт з аудиторіюя *11+.  
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Таким чином, процес підготовки й читаннѐ академічної лекції 
відповідно до канонів ораторського мистецтва підвищую ефективність 
викладацької діѐльності. Доречне використаннѐ здобутків риторики, 
приведеннѐ власних мовленнювих дій у відповідність з риторичноя 
ситуаціюя, ѐкі знаходѐть свою вираженнѐ в авторському дискурсі лекції, буде 
остаточним свідченнѐм того, що риторична подіѐ відбуласѐ.  

Висновки. У контексті сучасних трансформаційних процесів, ѐкі 
сьогодні відбуваятьсѐ в галузі освіти, нові вимоги висуваятьсѐ до ѐкості 
викладацької діѐльності у вищій школі. Традиційні методи навчаннѐ (лекції, 
семінарські, практичні занѐттѐ тощо) потребуять нових підходів, відповідно 
до вимог сьогоденнѐ. На наш поглѐд, одним із діювих інструментів 
оптимізації існуячих форм і методів навчального процесу ю риторизаціѐ 
сучасної освіти і, зокрема, розвиток риторичної культури викладача вищого 
навчального закладу.  

Лекціѐ, завдѐки збагачення здобутками класичної і сучасної риторики, 
стаю  не лише одним із провідних методів навчаннѐ у вищій школі, але і 
неповторноя риторичноя подіюя, в процесі ѐкої адресант (викладач) 
демонструю власний поглѐд, ѐкий ю результатом пошуку свого Я в темі-
проблемі, оріюнтуютьсѐ на постійну зміну позицій між ним і адресатом, маю 
усвідомлений намір зацікавити, переконати та спонукати до її подальшого, 
більш ґрунтовного вивченнѐ, що, у підсумку, створяю справжній діалог на 
основі взаюмодії світоглѐдів учасників спілкуваннѐ.  

Отже, представлений напрѐм науково-практичних пошуків вважаюмо 
актуальним і перспективним і таким, що потребую подальшого ґрунтовного 
дослідженнѐ.  
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РЕЗЯМЕ 
Будѐнский Д. Лекциѐ как риторическое событие в структуре риторической 

культуры преподавателѐ высшего учебного заведениѐ.  
В статье исследуетсѐ актуальнаѐ проблема современного образованиѐ – 

совершенствование традиционного метода преподаваниѐ в высшем учебном 
заведении – лекции средствами ораторского искусства. По мнения автора, лекциѐ в 
соответствии с требованиѐми сегоднѐшнего днѐ, должна рассматриватьсѐ как 
риторическое событие, которое следует понимать как единство дискурса, 
риторической ситуации, экстра-лингвистических и психолого-педагогических 
характеристик студенческой аудитории. 

Рассмотрены содержание и специфические черты понѐтиѐ «риторическое 
событие». Подробно представлены этапы подготовки и презентации лекции как 
риторического событиѐ в соответствии с канонами классической риторики. 

 Автор также подчеркивает необходимость развитиѐ риторической культуры 
преподавателѐ высшей школы, элементом которой ѐвлѐетсѐ риторическое событие, 
с целья повышениѐ качества профессионально-педагогической деѐтельности.  

Ключевые слова: риторика, риторическаѐ культура, лекциѐ, риторическое 
событие, диалог. 

SUMMARY 
Budyanskiy D. The Lecture as a Rhetorical event in the Structure of the Rhetorical Culture 

of the Teacher of Higher Educational Institution. 
The article studies a topical problem of modern education – the improvement of the lecture, 

which is a traditional method of teaching in higher education, by means of oratory. According to 
the author the lecture must be treated as a rhetorical event in accordance with the requirements of 
the present day. It should be interpreted as the unity of the discourse, rhetorical situation, extra-
linguistic and psychological and pedagogical characteristics of the student audience. 

The content and specific features of the concept of «rhetorical event» are discussed in the 
article. 

In particular in the rhetorical event the addressee (student) is an active person. The 
teacher who has well-developed rhetorical culture perceives the student audience not as a 
passive object of influence but an equal participant in the communication process. The 
understanding of socio-demographic, socio-psychological and personal characteristics of the 
audience, which are in the base of communicative contact, is an essential component of 
successful public speaking. 

The rhetorical approach to the lecture also determines the specificity of definition of the 
topic, which is formulated by the teacher as a problem. This is one of the important steps to 
creating a dialogue of personalities. Due to this the initial position of the target object becomes 
paradoxical, has an intriguing character both for the student and the teacher. 
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In this case the teacher communicates with the students on the bases of scientific knowledge 
as such that require evidence and justification. The problematic approach to the topic of the lecture 
determines such organization of the process of perception of the material, based on the 
actualization of different, sometimes contradictory views on the content of the discussion. 

The article presents in details the stages of preparation and presentation of the lecture as 
rhetorical events in accordance with the canons of classical rhetoric. The main points confirmed 
the ideas of prominent speakers of the past and the present. 

The author argues that a rhetorical event is not only an effective tool to create dialogue in 
the verbal interaction of academic nature, but the result of the implementation in practice of the 
rhetorical culture of the teacher. 

The author also emphasizes the need to develop rhetorical culture of the teacher of the 
high school, which is a rhetorical event, with the aim of improving the quality of professional 
pedagogical activity. 

Key words: rhetoric, rhetorical culture, a lecture, a rhetorical event, dialogue. 
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МЕТОДИ АДАПТИВНОГО ТЕСТУВАННа ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Автори у статті розглѐдаять методи адаптивного тестуваннѐ знань 
студентів (алгоритм класичного адаптивного тестуваннѐ знань закритого типу, 
алгоритм адаптивного тестуваннѐ знань закритого типу «Ренесанс» Григор’юва-
Дем’ѐнова, алгоритм адаптивного тестуваннѐ знань закритого типу «Маѐтник» 
Григор’юва-Дем’ѐнова, алгоритм адаптивного тестуваннѐ знань закритого типу 
«Неокласицизм»). Усі методи адаптивного тестуваннѐ детально описані авторами, 
розглѐнута математична модель створеннѐ адаптивного тесту з урахуваннѐм 
часу, наведено алгоритм та блок-схема адаптивного комп’ятерного тесту. На 
основі даної блок-схеми авторський колектив самостійно розробив комп’ятерну 
тестуячи оболонку на основі веб-програмуваннѐ (з використаннѐм інструментарія 
веб-сторінок - php, системи управліннѐ базами даних - SQL і можливістя захищеного 
доступу до сайту – SSL) та виклали її у глобальну мережу Інтернет.  

Ключові слова: тест, адаптивне тестуваннѐ, алгоритм, блок-схема, 
комп’ятерне тестуваннѐ, дистанційна освіта. 

 

Постановка проблеми. У ювропейських країнах уже давно 
застосовуять нові електронні методи навчаннѐ та використовуять процес 
оціняваннѐ рівнѐ знань і вмінь студентів за допомогоя комп’ятерних 
технологій. Длѐ нас найбільший інтерес у цьому напрѐмі викликаю 
комп’ятерна модель оціняваннѐ знань студентів, тому що електронна 
перевірка знань студентів надаю більше часу длѐ викладаннѐ нового 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

377 

навчального матеріалу на лекціѐх, що, у своя чергу, сприѐю кращому 
засвоюння дисципліни. Перейдемо до понѐттѐ «адаптивного» тесту. 

Під адаптивним тестовим контролем розуміять комп'ятеризовану 
систему перевірки знань студентів, ѐка володію високоя ефективністя за 
рахунок оптимізації процедур генерації, подаваннѐ й оцінки результатів 
виконаннѐ адаптивних тестів *4+. Ефективність контрольно-оціночних 
процедур підвищуютьсѐ під час використаннѐ багатокрокової стратегії 
відбору та висуненнѐ завдань, заснованих на алгоритмах із повноя 
контекстноя залежністя, у ѐких наступний крок здійсняютьсѐ тільки післѐ 
оцінки результатів виконаннѐ попереднього кроку. Післѐ виконаннѐ 
студентом чергового завданнѐ, кожен раз виникаю потреба в прийнѐтті 
рішеннѐ про підбір складності наступного завданнѐ залежності від того, 
вірноя чи невірноя була попереднѐ відповідь. Алгоритм відбору завдань 
будуютьсѐ за принципом зворотного зв’ѐзку, коли за умови правильної 
відповіді студента чергове завданнѐ вибираютьсѐ більш складним, а 
невірна відповідь тѐгне за собоя подаваннѐ менш складного завданнѐ, ніж 
те, на ѐкому студент дав невірну відповідь.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблему впровадженнѐ 
комп’ятерного тестуваннѐ длѐ визначеннѐ рівнѐ знань студентів вивчали 
дуже багато дослідників, наприклад:  А. Андрююв, В. Аванесов *1+, 
Ю. Бабанський, С. Білоусова, Н. Кузьміна, С. Лябарський [4], В. Олійник, 
Е. Лузик, О. Мінцер, О. Н. Тализіна. Наступні науковці (Н. Морзе, В. Кухаренко, 
О. Рибалко, Н. Сиротенко, Б. Шуневич) у своїх працѐх висвітлявали проблему 
забезпеченнѐ ѐкісного здобуттѐ знань студентами за допомогоя 
інформаційних технологій. Контроль знань ѐк складову частину навчаннѐ 
виділѐли Ю. Бабанський, В. Беспалько, Е. Лузик, О. Мінцер, О. Скрипченко. 

Мета статті полѐгаю в тому, що автори розглѐнули методи 
адаптивного тестуваннѐ знань студентів та виклали математичну модель і 
алгоритм створеннѐ комп’ятерного тесту.  

Виклад основного матеріалу. У нашій статті ми розглѐнемо чотири 
алгоритми адаптивного тестуваннѐ. Перейдемо до першого алгоритму – 
класичне адаптивне тестуваннѐ знань закритого типу. 

Під «класичним» алгоритмом дистанційного адаптивного тестуваннѐ 
знань розуміять тест, у ѐкому складність завдань зміняютьсѐ залежно від 
правильності відповіді студента, ѐкщо він правильно відповідаю на тестові 
завданнѐ, то складність наступних завдань підвищуютьсѐ, ѐкщо 
неправильно – знижуютьсѐ. Характерні переваги «класичного» алгоритму 
тестуваннѐ – це  простота реалізації, більш висока надійність, адекватність і 
ефективність в порівнѐнні з алгоритмами неадаптивного контроля. 
Недоліки цього алгоритму – низька об'юктивність, висока ймовірність 
вгадуваннѐ і списуваннѐ. Тест вклячаю в себе певну кількість питань (12, 24, 
36, 48, 60 - задаютьсѐ викладачем) різної складності (легкі, середні, складні 
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завданнѐ). Усі тестові завданнѐ містѐть детерміноване число варіантів 
відповіді (в даному випадку 4), юдиний із ѐких правильний. Починаютьсѐ 
тестуваннѐ з питаннѐ середньої складності. При правильній відповіді на 
питаннѐ студент на наступному кроці відповідаю на більш складне питаннѐ, 
при неправильній відповіді – на більш просте. Час тестуваннѐ та шкала 
оціняваннѐ знань визначаютьсѐ викладачем. 

Перейдемо до другого алгоритму – алгоритм адаптивного 
тестуваннѐ знань закритого типу «Ренесанс» Григор’юва-Дем’ѐнова. 
Алгоритм адаптивного тестуваннѐ знань закритого типу «Ренесанс» 
Григор’юва-Дем’ѐнова, ю правонаступником «Класичного» адаптивного 
тестуваннѐ й відрізнѐютьсѐ від нього більш широким функціоналом. 
Характерні особливості алгоритму «Ренесанс» Григор’юва-Дем’ѐнова: 

1) налаштовуютьсѐ час, відведений длѐ відповіді на кожне з питань 
тесту; 

2) дозволѐютьсѐ, за бажаннѐм викладача-експерта, здійснявати 
тестуваннѐ в «Білих балах» (ураховуютьсѐ складність кожної конкретної 
правильної відповіді в загальній кількості правильних відповідей) і 
враховувати швидкість виконаннѐ студентом тесту («Бонус за час»); 

3) число варіантів відповіді на питаннѐ зміняютьсѐ залежно від 
правильної/неправильної відповіді студента відповідно до арифметичної 
прогресії за основоя 1; 

4) наѐвність процедури тимчасової адаптації. При 
правильній/неправильній відповіді на попередню запитаннѐ, на наступне 
питаннѐ студента відводитьсѐ або більше, або менше часу. 

Розглѐнемо третій вид адаптивного алгоритму – алгоритм 
адаптивного тестуваннѐ знань закритого типу «Маѐтник» Григор’юва-
Дем’ѐнова. Тест закритого типу, вклячаю в себе різне, заздалегідь не 
визначене число питань в інтервалі від 7 до 201 різної складності (легкі, 
середні, складні завданнѐ). Перед початком встановляютьсѐ час, 
відведений на тестуваннѐ - від 5 хвилин до нескінченності. Поточна 
складність питаннѐ і число варіантів відповіді на питаннѐ зміняятьсѐ 
залежно від правильної/неправильної відповіді студента. Тимчасові 
інтервали по відношення до заданого раніше часу при 
правильному/неправильному варіанту відповіді зсуваятьсѐ на величину -
30, +30 секунд відповідно. Тест триваю до того часу, поки не закінчитьсѐ 
відведений час, або доти, поки по закінченні певного часу частота 
відповідей студента не починаю тѐжіти (встановляютьсѐ, подібно до 
маѐтника) до одніюї з двох оцінок шкали – залік/незалік. Усі тестові 
завданнѐ містѐть один юдиний правильний варіант відповіді. 

Останній алгоритм – адаптивне тестуваннѐ знань закритого типу 
«Неокласицизм». Дистанційне адаптивне тестуваннѐ знань за алгоритмом 
«Неокласицизм» Григор’юва / Дем’ѐнова / Єгорова (Кустова) – ю 
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повноцінним правонаступником двох алгоритмів тестового контроля 
знань: «Класичного» та «Ренесансу», відрізнѐячись від них великим 
функціоналом. Даний алгоритм, також ѐк і алгоритм «Ренесанс», дозволѐю 
за бажаннѐм викладача-експерта здійснявати тестуваннѐ в «Білих балах» 
(враховуютьсѐ складність кожного конкретної правильної відповіді в 
загальній кількості правильних відповідей) і враховувати швидкість 
виконаннѐ студентом тесту («Бонус за час»). Характерні особливості 
алгоритму «Неокласицизм» Григор’юва / Дем’ѐнова / Єгорова (Кустова): 

1) наѐвність елементів візуалізації часу виконаннѐ тестуваннѐ (зелена 
маркерна шкала) – виступаю мотивуячим елементом длѐ студента, 
водночас при цьому інформуячи його про кількість відведеного часу та 
скільки залишилосѐ працявати над поточним тестовим питаннѐм; 

2) низька ймовірність помилкового підвищеннѐ/пониженнѐ складності 
подальшого питаннѐ за рахунок введеннѐ понѐттѐ «Порога». Поріг (N) – деѐка 
кількість правильних підрѐд відповідей, при ѐкому відбуваютьсѐ зміна 
категорії складності подальшого тестового питаннѐ. Наприклад, при N = 2, 
студенту длѐ підвищеннѐ/пониженнѐ складності питаннѐ на наступному 
кроці необхідно відповісти безпомилково на 2 питаннѐ поспіль, очевидно, що 
при цьому ймовірність вгадуваннѐ правильної відповіді – знижуютьсѐ, і ѐк 
наслідок знижуютьсѐ ймовірність помилкового зниженнѐ/підвищеннѐ 
складності при реалізації процедури адаптації; 

3) наѐвність процедури, ѐка налаштовуютьсѐ на тимчасову адаптація 
(синхронно та асинхронно відповідно). При правильній/неправильній відпо-
віді на попередню запитаннѐ або на наступне питаннѐ, студенту відводитьсѐ 
або більше, або менше часу. При синхронній тимчасовій адаптації – величина 
тимчасового зсуву на наступному кроці – рівномірна, наприклад, ± 10 секунд, 
а при асинхронній – нерівномірна, наприклад +15 і -10 відповідно. 

Розглѐнемо математичну модель оцінки знань студента. У даний час 
існую безліч самих різних математичних моделей і підходів, що описуять ті 
чи інші стадії процесу контроля знань, і що спираятьсѐ на різні розділи 
математики. Використовуятьсѐ теоріѐ ймовірності й математична 
статистика, теоріѐ графів, теоріѐ нечітких множин і нечітка логіка, теоріѐ 
прийнѐттѐ рішень і дослідженнѐ операцій, комбінаторна топологіѐ та 
теоріѐ фракталів і багато іншого. 

Длѐ інтелектуальних систем контроля знань математичне моделя-
ваннѐ сполучаютьсѐ з інформаційним моделяваннѐм і використаннѐм різних 
моделей знань. У розробленій системі реалізовані такі моделі оцінки знань: 

Проста модель. Дана модель ю найпростішоя і найпоширенішоя. 
Відповідь студента на кожне завданнѐ оціняютьсѐ за двобальноя 
(правильно чи неправильно) або багатобальноя (наприклад, 
п’ѐтибальноя) шкалами. Оцінка виставлѐютьсѐ шлѐхом обчисленнѐ 
значеннѐ R 
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де iR  – правильна відповідь учнѐ на i-е завданнѐ, k - кількість 

правильних відповідей з n запропонованих (k <= n). 
Остаточна оцінка визначаютьсѐ за формулоя: 
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Тут I - остаточна оцінка, 1 2 1( , , , )mc c c   – вектор граничних значень, М –  

максимально можлива оцінка (наприклад, 100 при 100-бальній системі 
оціняваннѐ). 

Модель, ѐка враховую час виконаннѐ завданнѐ. Длѐ правильних 
відповідей обчисляютьсѐ значеннѐ iR  за формулоя 
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,       (1.3) 

де t – час виконаннѐ завданнѐ, maxt  – час, відведений на виконаннѐ 

завданнѐ. Далі оцінка визначаютьсѐ ѐк у простій моделі. 
Модель, ѐка враховую складність завданнѐ. У цій моделі оцінка 

виставлѐютьсѐ шлѐхом обчисленнѐ значеннѐ R 
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де n – число завдань; iw – вектор вагових коефіціюнтів завдань, ѐкий 

залежить від їх дидактичних характеристик, тобто параметр відповідаю за 
складність i-го завданнѐ. 

У даному проекті запропоновано й реалізовано така формула длѐ 
оцінки знань студентів, ѐка враховую складність завданнѐ та час його 
виконаннѐ 
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,        (1.5) 

де n – число завдань; iw – вектор вагових коефіціюнтів завдань, ѐкий 

залежить від їх дидактичних характеристик, ( )i it  – функціѐ, ѐка враховую час 

виконаннѐ студентом i-го завданнѐ. Функціѐ ( )i it  визначаютьсѐ таким чином:  
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Дана модель одночасно дозволѐю враховувати і час виконаннѐ, і 
складність тесту. 

 

Розглѐнемо алгоритм адаптивного тестуваннѐ знань студентів. Даний 
алгоритм моделяю процес прийому заліку або іспиту викладачем. Дійсно, під 
час заліку або іспиту викладач спочатку задаю студенту питаннѐ середньої 
складності. Якщо студент відповів на це питаннѐ, то викладач задаю студенту 
більш складні питаннѐ до тих пір, поки студент або не відповість на 
поставлене запитаннѐ, або відповість на всі питаннѐ найвищого рівнѐ 
складності. В останньому випадку студент отримую максимальну оцінку, 
інакше викладач виставлѐю оцінку пропорційно складності питаннѐ. Якщо ж 
студент не відповів на поставлене запитаннѐ, складність подальшого питаннѐ 
знижуютьсѐ до тих пір, поки студент не почне відповідати на поставлені 
запитаннѐ. Якщо ж студент не відповідаю на питаннѐ мінімального рівнѐ 
складності, то йому виставлѐютьсѐ незадовільна оцінка. Цей сценарій 
реалізований в запропонованому алгоритмі адаптивного тестуваннѐ. 

Вихідними даними длѐ даного алгоритму ю число питань n одного 
рівнѐ складності, при відповіді на ѐкі збільшуютьсѐ складність наступних 
питань і кількість N питань одного рівнѐ, в разі відповіді на ѐкі студенту 
виставлѐютьсѐ оцінка. Очевидно, що N> n. На першому кроці алгоритму 
вибираятьсѐ n питань середнього рівнѐ. У разі відповіді на всі поставлені 
запитаннѐ відбуваютьсѐ перехід на рівень вище. У разі, ѐкщо студент не 
відповів на жодне з поставлених питань, відбуваютьсѐ перехід на рівень 
нижче. В іншому випадку рівень залишаютьсѐ колишнім. Запам'ѐтовуятьсѐ 
номери обраних питань і підраховуютьсѐ число питань кожного рівнѐ, на ѐкі 
правильно відповів студент. Потім, серед питань що залишилисѐ, знову 
вибираятьсѐ n питань отриманого рівнѐ й алгоритм повторяютьсѐ. У разі 
досѐгненнѐ максимального рівнѐ й отриманнѐ N правильних відповідей 
тестуваннѐ завершуютьсѐ і студенту виставлѐютьсѐ оцінка за 
формулоя (1.6). Тестуваннѐ завершуютьсѐ також в разі досѐгненнѐ 
мінімального рівнѐ, у разі отриманнѐ N правильних відповідей на ѐкомусь 
рівні, а також у разі закінченнѐ часу, відведеного на тестуваннѐ. Блок-схема 
алгоритму наведена на рисунку 1. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритму адаптивного тестуваннѐ 
 

Тут Тm - максимальний час тестуваннѐ, k (U) - кількість правильних 
відповідей на питаннѐ рівнѐ U, Uср - середній рівень складності питань. 
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можливість зробити крок до розвитку тестуваннѐ в майбутньому. Проте 
робити такий крок завжди треба виважено длѐ того, щоб така процедура 
оціняваннѐ добре впроваджувалась в процес навчаннѐ длѐ забезпеченнѐ 
його максимальної ефективності. Адаптивне тестуваннѐ на даному етапі 
сприѐю розвитку сучасних напрѐмків освіти та відкриваю нові можливості в 
підвищенні ефективності навчальних процесів. 
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РЕЗЯМЕ 
Загребельный С., Загребельнаѐ Е., Костиков А. Методы адаптивного 

тестированиѐ знаний студентов. 
Авторы в статье рассматриваят методы адаптивного тестированиѐ 

знаний студентов (алгоритм классического адаптивного тестированиѐ знаний 
закрытого типа, алгоритм адаптивного тестированиѐ знаний закрытого типа 
«Ренессанс» Григорьева-Демьѐнова, алгоритм адаптивного тестированиѐ знаний 
закрытого типа «Маѐтник» Григорьева-Демьѐнова, алгоритм адаптивного 
тестированиѐ знаний закрытого типа «Неоклассицизм»). Все методы адаптивного 
тестированиѐ подробно описаны авторами, рассмотрена математическаѐ модель 
созданиѐ адаптивного теста с учетом времени, приведен алгоритм и блок-схема 
адаптивного компьятерного теста. На основе данной блок-схемы авторский 
коллектив самостоѐтельно разработал компьятернуя тестируящуя оболочку на 
основе веб-программированиѐ (с использованием инструментариѐ веб-страниц – 
php, системы управлениѐ базами данных – SQL и возможностья защищенного 
доступа к сайту – SSL) и выложили ее в глобальнуя сеть Интернет. 

Ключевые слова: тест, адаптивное тестирование, алгоритм, блок-схема, 

компьятерное тестирование, дистанционное образование. 
SUMMARY 

Zagrebelny S., Zagrebelnaya E., Kostikov А. Methods of adaptive testing of students 
knowledge. 

The article deals with the methods of adaptive testing of students’ knowledge (the 
algorithm of classical adaptive closed testing, the algorithm of the adaptive closed testing 
«Renaissance» by  Grigorieva-Demyanova, the algorithm of the adaptive closed testing 
«Pendulum» (Mayatnik)  by Grigoryeva-Demyanova, the algorithm of the  adaptive closed 
testing «Neoclassicism»).  
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All the methods of adaptive testing are described in details by the authors, the 
mathematical model of timed creation of the adaptive test, the algorithm and the block 
diagram of an adaptive computer test are introduced. On the basis of this flow diagram the 
corporate authors independently developed a computer testing shell based on web 
programming (using the web pages tools - php, management databases - SQL and the ability 
of a secure access to a  site - SSL) and put  it on  the Internet. 

A great advantage of this computer program for online testing is that there is no need 
to install it on a computer, it is only necessary to have an access to the Internet.  

At any time a student can visit the website and pass the test using not only a 
computer or a laptop (Windows or Linux computer operating systems) but also by means of a 
smartphone or a tablet (Android operating system). Now therefore we come to the 
conclusion that this program is of great importance for introduction of the innovative method 
of evaluation of students’ knowledge in virtual education. 

The teacher having an access to the system of editing (who knows a login and a 
password – the For the Teacher button) can see the browsing history with the following data: 
who, when, on what topic and what mark a student received having passed a test in this 
system of testing. The program works in such a way that questions in tests change the order 
(i.e. mix up) therefore it doesn’t make sense to remember the sequence of answers. 

This program has a set of advantages in comparison with other programs (installation 
on a computer is not required, a student can pass a test at any time, completely free, it is not 
necessary to license it, any operating system is acceptable), there is only one shortcoming –  
it will be impossible to interact with the testing program without the Internet access that 
means the ultimate efficiency of the developed program. 

Key words:  a test, an adaptive test, an algorithm, a block diagram, computer testing, 
virtual education. 
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РИЗИКИ ДІаЛЬНОСТІ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОЦЕСІВ ПОПЕРЕДЖЕННа ТА ПОДОЛАННа 

 

У статті ідентифіковано та охарактеризовано ризики, ѐкі маять 
першорѐдну важливість і займаять першу позиція в реюстрі вищих аграрних 
закладів освіти. Зокрема, розглѐнуто фінансовий ризик (зменшеннѐ обсѐгів 
державного фінансуваннѐ, зниженнѐ рівнѐ прибутку внаслідок зменшеннѐ кількості 
абітуріюнтів, неефективне та нераціональне використаннѐ коштів), ризик втрати 
студентського контингенту (зниженнѐ попиту абітуріюнтів на освітні послуги; 
неможливість забезпечити ѐкісний і кількісний набір студентів; відтік існуячих 
студентів) та ризик, пов’ѐзаний із науково-педагогічним персоналом 
(неспроможність залучити та зберегти високопрофесійний науково-педагогічний 
персонал), а також їх складові. Длѐ кожного з цих ризиків наведено приклади заходів 
попередженнѐ та подоланнѐ їх наслідків у діѐльності аграрного університету. 

Ключові слова: аграрний університет, фінансовий ризик, ризик втрати 
студентського контингенту, ризик, пов’ѐзаний із науково-педагогічним персоналом, 
заходи попередженнѐ, заходи подоланнѐ наслідків ризику. 

 

Постановка проблеми. У процесі функціонуваннѐ аграрний 
університет на сучасному етапі стикаютьсѐ з багатьма проблемами та 
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зміняютьсѐ під впливом таких факторів зовнішнього середовища, ѐк 
політичні перетвореннѐ, скороченнѐ обсѐгів фінансуваннѐ, глобальна 
економічна й фінансова нестабільність, обмеженість ресурсів, глобалізаціѐ 
та цифрова револяціѐ, зростаннѐ рівнѐ взаюмозалежності між діловоя та 
політичноя сферами, нескінченна трансформаціѐ освітнього процесу, 
підвищений тиск на студентів і професорсько-викладацький склад, 
підвищеннѐ мобільності студентів і викладацького складу, більш жорстка 
конкуренціѐ за залученнѐ найбільш кваліфікованих працівників і кращих 
студентів, широкий спектр суттювих законодавчих/нормативних вимог 
тощо. У зв’ѐзку з цим в університетському середовищі виникаять 
потенційні зони ризику, ѐкі необхідно не лише ідентифікувати, але й 
визначати заходи попередженнѐ й подоланнѐ наслідків ризикових подій. 

Аналіз актуальних досліджень. Сутнісні аспекти проблеми 
управліннѐ ризиками в діѐльності вищих навчальних закладів розкрито у 
працѐх таких авторів, ѐк І. Новікова, А. Єлесіна, Л. Сергююва, А. Сбруюва, 
Т. Удовицька та ін. Зокрема, А. Сбруювоя розглѐнуто особливості 
інноваційного досвіду запровадженнѐ менеджменту ризиків в 
університетах, а саме – з’ѐсовано теоретичні й методичні засади 
управліннѐ ризиками в системі вищої освіти. У наукових розвідках 
Т. Костякової та І. Лисенко запропоновано модель управліннѐ ризиками, 
що забезпечую облік їх впливу, підвищеннѐ оперативності та ѐкості 
прийнѐттѐ управлінських рішень у ВНЗ. Незважаячи на наѐвність наукових 
напрацявань у сфері педагогічної ризикології, проблема інтеграції ризик-
менеджменту в систему організаційного менеджменту ВНЗ залишаютьсѐ в 
числі невирішених і з кожним роком набуваю все більшої масштабності. 

Мета статті – ідентифікувати основні ризики діѐльності аграрного 
університету та охарактеризувати заходи попередженнѐ й подоланнѐ їх 
наслідків. 

Методи дослідженнѐ. Длѐ реалізації сформульованої мети викорис-
тано такі методи, ѐк аналіз, синтез, порівнѐннѐ й узагальненнѐ, що дали змогу 
ідентифікувати основні ризики, ѐкі виникаять у діѐльності аграрних вишів, та 
визначити заходи, спрѐмовані на мінімізація їх можливих наслідків. 

Виклад основного матеріалу. Аграрні університети функціонуять на 
ринку освітньої та наукової продукції одночасно ѐк товаровиробники й 
споживачі. Діѐльність агарного вищого начального закладу ѐк суб’юкту 
ринкових відносин, на меті ѐкого максимальне задоволеннѐ потреб 
споживачів освітніх послуг, піддаютьсѐ певним ризикам. Одними з найбільш 
істотних ризиків ю фінансовий ризик, ризик втрати студентського контингенту 
та ризик, пов’ѐзаний із науково-педагогічним персоналом. Керівництво 
навчального закладу ретельно продумую та розроблѐю власний механізм 
реагуваннѐ на ризики та їх раннього попередженнѐ з урахуваннѐм внутрішніх 
(організаційної структури, політики, культури університету, системи 
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інформаційного обміну, потоку даних, процесу прийнѐттѐ рішень, стандартів і 
правил внутрішнього розпорѐдку університету, політики інформаційного 
забезпеченнѐ, а також, цілей і стратегії, за допомогоя ѐких можна повноя 
міроя реалізувати свій потенціал через ретельно продумані програми 
академічної підготовки та проведеннѐ наукових досліджень) та зовнішніх 
(соціальних, культурних, економічних, політичних, правових, технологічних, 
природних тощо) чинників. 

Длѐ кожного ризику визначаятьсѐ заходи, необхідні длѐ зниженнѐ 
ймовірності його проѐву й наслідків, тобто приймаятьсѐ рішеннѐ, ѐкі 
заходи реагуваннѐ на ризики найбільш прийнѐтні длѐ університету, 
враховуячи наѐвність відповідних ресурсів. Важливо розуміти 
взаюмозв’ѐзок між виѐвленими ризиками та пом’ѐкшеннѐм їх наслідків. До 
двох або більше ризиків може ефективно застосовуватисѐ один і той самий 
захід із пом’ѐкшеннѐ наслідків ризику. Крім того, кілька заходів із 
пом’ѐкшеннѐ наслідків ризику можуть застосовуватисѐ до одного ризику, 
щоб гарантувати його ефективне подоланнѐ [2]. 

У нестабільних умовах сьогоденнѐ фінансовий ризик за ступенем 
пріоритетності вважаютьсѐ основним у зв’ѐзку з тим, що його реалізаціѐ може 
суттюво зменшити прибуток аграрного вишу, а в найгіршому випадку – 
призвести до банкрутства освітньої установи. Недостатній обсѐг фінансових 
ресурсів може привести також до зниженнѐ ѐкості освітніх і наукових послуг, 
що надаятьсѐ навчальним закладом. Під фінансовим ризиком університету 
розуміютьсѐ ймовірність виникненнѐ несприѐтливих фінансових наслідків у 
формі втрати доходу при невизначеності умов функціонуваннѐ *6+. Складо-
воя такого ризику ю зменшеннѐ обсѐгів державного фінансуваннѐ, втрата 
грошових коштів у процесі здійсненнѐ інноваційної діѐльності, зниженнѐ 
рівнѐ прибутку внаслідок зменшеннѐ кількості абітуріюнтів, нездатність 
забезпечити й підтримувати достатній обсѐг фінансових ресурсів тощо. 

У процесі фінансово-господарської діѐльності аграрний університет 
маю враховувати фактори, що впливаять на рівень ризику, оцінявати 
ризик і розроблѐти найбільш прийнѐтні шлѐхи нейтралізації фінансового 
ризику. Механізмами попередженнѐ такого типу ризику ю регулѐрна 
перевірка ходу виконаннѐ завдань; функціѐ управлінського обліку; 
підготовка управлінських звітів; перевірка виконаннѐ бяджету; зворотний 
зв’ѐзок від надавачів коштів; внутрішній і зовнішній аудит; розробка 
фінансових прогнозів; моніторинг темпів інфлѐції та індексу доходів; 
зв’ѐзок із професійними спілками; централізований моніторинг 
управлінських звітів; використаннѐ методів обліку зобов’ѐзань *4+. 

Заходами щодо подоланнѐ фінансового ризику університету або 
зниженнѐ його ступеня, ю диверсифікаціѐ джерел фінансуваннѐ закладу, ѐка 
передбачаю використаннѐ альтернативних можливостей одержаннѐ доходу 
від різних фінансових операцій; збільшеннѐ обсѐгу державного фінансуваннѐ 
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закладу; розробленнѐ фінансової стратегії закладу; організаціѐ обліку й 
контроля цільового фінансуваннѐ; застосуваннѐ фінансових регламентів; 
виконаннѐ бяджету з відстеженнѐм точності його складаннѐ та виконаннѐ; 
регулѐрний контроль за фінансовоя діѐльністя структурних підрозділів 
навчального закладу; регулѐрний зв’ѐзок із надавачами благодійних послуг. 

У зв’ѐзку з необхідністя диверсифікації джерел фінансуваннѐ сучасний 
аграрний університет здійсняю такі заходи: залучаю іноземних студентів; 
надаю можливість отримати другу вищу освіту; відкриваю підготовчі 
відділеннѐ; запроваджую повторне вивченнѐ відрахованими студентами 
окремих дисциплін і курсів з подальшим складаннѐм іспитів; надаю 
довузівську підготовку; організовую курси, гуртки, факультативи, групи з 
поглибленого вивченнѐ іноземних мов; надаю консультації длѐ різних катяго-
рій населеннѐ тощо *3+. Крім того, забезпеченнѐ фінансової стабільності уні-
верситету здійсняютьсѐ за рахунок платної форми навчаннѐ, науково-дослід-
ної діѐльності, функціонуваннѐ відділів аспірантури та докторантури, оренди 
приміщень, коштів благодійних фондів, грандів, інвестицій тощо *1, 101+. 

В умовах економічної кризи та конкуренції недостатній набір студентів 
може негативно позначитисѐ на фінансовому становищі університету. Ризик 
рекрутингу студентів маю такі складові: зниженнѐ попиту абітуріюнтів на 
освітні послуги; неможливість забезпечити ѐкісний набір студентів; 
неможливість забезпечити кількісний набір студентів; незабезпеченнѐ 
кількісного набору іноземних студентів і недостатнѐ їх підтримка; відтік 
існуячих студентів; висока вартість наданнѐ освітніх послуг; системна неспро-
можність вишу перевищую його здатність захищати інтереси студентів тощо. 

Заходами, що знижуять рівень ризику втрати студентського 
контингенту, ю систематичний переглѐд та оновленнѐ навчальних курсів на 
факультетах, кафедрах; підтримка тісного зв’ѐзку зі школами, коледжами, 
підприюмствами; контроль ѐкості науково-навчальної діѐльності; 
цілеспрѐмований процес відбору кадрів; підвищеннѐ ѐкості й ефективності 
маркетингової діѐльності університету; покращеннѐ функції підтримки 
студентів длѐ зменшеннѐ кількості випадків припиненнѐ навчаннѐ; 
налагодженнѐ зв’ѐзків з іншими закладами; підготовка персоналу, задіѐного 
у процесі оціняваннѐ знань студентів; залученнѐ студентів до вирішеннѐ 
проблем місцевої громади; постійний переглѐд правил і процедур взаюмодії 
зі студентами; підтримка партнерської взаюмодії зі студентськоя спілкоя. 

Механізмами своючасного попередженнѐ ризику втрати 
студентського контингенту ю: цілеспрѐмовані рекламні заходи вищого 
навчального закладу; моніторинг заѐв, пропозицій і скарг студентів; 
дослідженнѐ головних причин відсіву студентів та переходу в інші 
університети; моніторинг активності студентів на сайті закладу; щорічне 
оціняваннѐ результатів опитуваннѐ щодо працевлаштуваннѐ випускників; 
моніторинг рейтингів і показників результатів навчальної та наукової 
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діѐльності закладу; моніторинг випадків припиненнѐ навчаннѐ; зворотний 
зв’ѐзок за результатами щорічного опитуваннѐ студентів; зв’ѐзок із 
студентськоя спілкоя; щорічна оцінка ефективності роботи підрозділу з 
підтримки студентів; створеннѐ системи відстрочок та розстрочок у оплаті 
навчаннѐ по контракту *7, 81–82]. 

Ризик діѐльності науково-педагогічного персоналу безпосередньо 
впливаю на попередні групи ризиків діѐльності університету. Такий тип 
ризику вклячаю неспроможність залучити та зберегти високоѐкісний і 
високопрофесійний науково-педагогічний персонал; незабезпеченнѐ 
достатнього рівнѐ заробітної плати; нездатність надати можливості 
кар’юрного зростаннѐ; нездатність продемонструвати власну професійність; 
неналежна процедура атестації кадрів; недотриманнѐ законодавства про 
зайнѐтість і стандартів професійної діѐльності. 

Заходами, що знижуять ступінь ризику, пов’ѐзаного з науково-
педагогічним персоналом, можуть стати такі: формуваннѐ прозорої 
політики оплати праці й матеріального стимуляваннѐ; постійний переглѐд 
пакету оплати праці; визнаннѐ заслуг працівника; належна процедура 
оціняваннѐ і проведеннѐ атестації кадрів; вкладаннѐ інвестицій у розвиток 
кадрового потенціалу університету; взаюмодіѐ з професійними спілками; 
прозора кадрова політика та регулѐрний переглѐд критеріїв відбору 
персоналу; створеннѐ ефективної системи санітарно-гігіюнічних і технічних 
заходів забезпеченнѐ безпеки працівників [5,142]. 

Серед основних механізмів попередженнѐ кадрових ризиків ю 
створеннѐ необхідних умов длѐ наукового й особистісного розвитку 
науковцѐ; моніторинг реальної та потенційної плинності кадрів; аналіз 
причин звільненнѐ з роботи; щорічне опитуваннѐ про ставленнѐ персоналу 
до умов праці, формуваннѐ сприѐтливих умов праці, збагаченнѐ її змісту *4+. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, підсумовуячи все вище сказане, можна констатувати, що 
нестабільність та невизначеність сучасних умов функціонуваннѐ аграрного 
університету та жорстке конкурентне середовище зумовляять необхідність 
діѐти на упередженнѐ, розробивши систему заходів, спрѐмованих на 
зниженнѐ ймовірності несприѐтливих процесів і мінімізація можливих 
наслідків основних ризиків, що виникаять у процесі здійсненнѐ наукової, 
освітньої та господарської діѐльності закладу. Серед основних ризиків, ѐкі 
маять високу пріоритетність, ю ризики, що пов’ѐзані з фінансовим 
становищем вищого навчального закладу, студентським контингентом і 
професорсько-викладацьким складом. Зазначені вище ризики розглѐдаятьсѐ 
у взаюмозв’ѐзку, ѐк юдине ціле, з урахуваннѐм усіх можливих наслідків. Відтак, 
актуальним ю інтеграціѐ ризик-менеджменту в загальний процес управліннѐ 
вишем та його зв’ѐзок зі стратегічним цілѐми закладу, ѐкі полѐгаять у 
налагодженні процесу прийнѐттѐ управлінських рішень на різних рівнѐх, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

389 

спрѐмованих на пошук ефективних заходів попередженнѐ та подоланнѐ 
наслідків основних ризиків у діѐльності аграрного університету. Завдѐки 
застосування таких заходів вищий навчальний заклад буде мати змогу 
ефективно функціонувати в умовах високої невизначеності зовнішнього 
середовища й рівномірно розподілѐти ризик за видами діѐльності. 

У подальших дослідженнѐх вважаюмо за доцільне визначити 
можливості застосуваннѐ елементів прогресивного досвіду в 
запровадженні методів управліннѐ ризиками ювропейських університетів у 
контексті досліджуваної проблеми в Україні. 
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РЕЗЯМЕ 
Клочкова Т. Риски деѐтельности аграрного университета: характеристика 

процессов предупреждениѐ и преодолениѐ. 
В статье идентифицированы и охарактеризованы риски, которые имеят 

первостепеннуя важность и занимаят первуя позиция в реестре высших аграрных 
учебных заведений. В частности, рассмотрен финансовый риск (снижение объемов 
государственного финансированиѐ, снижение уровнѐ прибыли в результате 
уменьшениѐ количества абитуриентов, неэффективное и нерациональное 
использование финансовых средств), риск потери студенческого контингента 
(снижение спроса абитуриентов на образовательные услуги; невозможность 
обеспечить качественный и количественный набор студентов; отток 
существуящих студентов) и риск, свѐзанный с научно-педагогическим персоналом 
(неспособность привлечь и сохранить высокопрофессиональный научно-
педагогический персонал), а также их составлѐящие. Длѐ каждого с этим рисков 
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приведены примеры мер предупреждениѐ и преодолениѐ их последствий в 
деѐтельности аграрного университета. 

Ключевые слова: аграрный университет, финансовый риск, риск потери 
студенческого контингента, риск, свѐзанный с научно-педагогическим персоналом, 
меры предупреждениѐ, меры преодолениѐ последствий риска. 

SUMMARY 
Klochkova T. Risks in the Activities of Agrarian University: Mitigation Actions and 

Early Warning Mechanisms. 
The article focuses on the identification and analysis of the risks that may arise in the 

activity of the agrarian university. The theoretical methods such as analysis, synthesis, 
comparison and generalization have been applied in order to meet the goal of this paper. The 
identified risks are of primary importance and occupy the first position in the registry of the 
higher educational institution. In particular, we have considered the financial risk, the risk of 
student recruitment and the risk of staffing. 

The financial risk means reduction in state funding, decline in net profit due to drop in 
the number of entrants, ineffective and inefficient use of funds, failure of the faculties and 
departments to exercise budgetary control and others. Mitigating actions include 
diversification of sources of funding to decrease reliance on any source; the development of 
financial strategy; performance of objectives relating to financial control; accurate 
budgeting. Early warning mechanisms of the financial risk occurrence involve regular review 
of progress against targets; reviews of performance against budget. 

The risk of student recruitment includes a lower student recruitment and retention, failure 
to attract high quality students, failure to recruit foreign students. Mitigating actions may be an 
improved communication with schools, colleges, industry; departmental review of courses; 
academic quality control mechanisms; focused recruitment process; clear mission statement on 
teaching, improvement of student support function to reduce withdrawals. Early warning 
mechanisms are the following: monitoring student application numbers; monitoring web site 
activity; feedback from schools, colleges, industry; withdrawals monitoring. 

The staffing risk involves failure to attract academic staff of sufficient number and 
standing; failure to develop and retain high quality academic staff and others. Mitigating 
actions may be a constant review of remuneration package; promotion on merit rather than 
longevity; constant review of remuneration package; fast track promotion scheme and so on. 
Early warning mechanisms are the following: monitoring of staff turnover rate; increasing 
staff turnover; poor take up of staff development activity. 

The further research should focus on the possibility to use the experience and best 
practice of the European universities under the issue being studied in Ukraine. The methods 
of risk management are a good source of reference for agrarian university. 

Key words: agricultural university, financial risk, risk of student recruitment, risk of 
staffing, mitigating actions, early warning mechanisms. 

 

УДК 378.016:373.2 
Т. Коваль  

Вінницький державний педагогічний 
 університет імені М. М. Коцябинського 

 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛа ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
У КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМАЛЬНОГО ОНОВЛЕННа СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

 

У статті актуалізуютьсѐ проблема створеннѐ оновленої системи 
педагогічної освіти, що спрѐмовуютьсѐ на розвиток та самореалізація особистості, 
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задоволеннѐ її освітніх і духовно-культурних потреб. Метою статті ю вивченнѐ 
парадигмальних підходів у педагогічній освіті та з’ѐсуваннѐ вимог до підготовки 
майбутніх учителів початкових класів у контексті її парадигмального оновленнѐ. 
Розглѐнуто теоретико-методологічні засади сучасної професійної підготовки 
майбутніх учителів та виокремлено особистісно оріюнтовану, культурологічну, 
аксіологічну та компетентнісну парадигми, реалізаціѐ ѐких забезпечуватиме 
глибинне освоюннѐ й транслѐція культурно-історичних цінностей, сприѐтиме 
формування гуманістичного світоглѐду педагога й моделі майбутньої 
культуродоцільної професійної діѐльності.   

Ключові слова: професійна підготовка майбутнього вчителѐ початкових класів, 
гуманізаціѐ педагогічної освіти, особистісно оріюнтована професійна підготовка, 
культурологічний підхід, аксіологічна парадигма, компетентнісна парадигма. 

 

Постановка проблеми. Динамічність суспільних процесів, зміна 
світоглѐдних оріюнтирів, інтенсивний інформаційно-технологічний поступ 
країни, інтеграціѐ України в Європейське освітню співтовариство з кожним 
днем висуваять нові вимоги до підготовки педагога, формуять нові 
стратегічні напрѐми розвитку вітчизнѐної педагогічної освіти. Свідченнѐм 
цього став переглѐд діячих Концептуальних засад розвитку педагогічної 
освіти України та її інтеграції в ювропейський освітній простір, 
затверджених наказом МОН України від 31.12.2004 № 998, та підготовка 
нової Концепції. З оглѐду на потреби сучасного українського суспільства 
метоя розвитку освітньої ланки, що відповідаю за підготовку педагогічних 
кадрів, ѐк зазначаютьсѐ в проекті Концепції, ю створеннѐ такої системи 
педагогічної освіти, ѐка на основі національних надбань світового значеннѐ 
та усталених ювропейських традицій забезпечую формуваннѐ педагогічних 
працівників, здатних здійснявати професійну діѐльність на демократичних 
та гуманістичних засадах, реалізовувати освітня політику ѐк пріоритетну 
функція держави, що спрѐмовуютьсѐ на розвиток та самореалізація 
особистості, задоволеннѐ її освітніх і духовно-культурних потреб, а також 
потребу бути конкурентоспроможними на ринку праці *8+. 

В основі трансформаційних процесів, ѐкі спостерігаятьсѐ нині в освіті, в 
тому числі й у педагогічній, лежать зміни освітніх парадигм усіх рівнів. 
Відповідно до них (за всіма концепціѐми, доктринами, законами про освіту) 
увага центруютьсѐ на компетентній, духовній, конкурентоздатній особистості. 

Аналіз актуальних досліджень, присвѐчених вивчення 
парадигмальних підходів у педагогічній освіті (В. Андрущенко, Г. Балл, 
М. Бойченко, С. Гончаренко, З. Донець, В. Кремень, І. Зѐзян, В. Луговий, 
М. Лукашевич, В. Лутай, Ю. Мальований, Г. Онкович, В. Паламарчук та ін.), 
свідчить про посиленнѐ особистісного виміру в педагогічній науці. Так, 
В. Кремень зазначаю, що оріюнтаціѐ на лядину, фундаментальні цінності, 
рішуча демократизаціѐ освіти – ось ті підвалини, на ѐких повинна 
базуватисѐ освіта третього тисѐчоліттѐ. Гармонійно розвинена особистість 
маю бути головноя метоя і змістом усіюї системи освіти *5, 5+. Така вимога, 
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на думку вченого, продиктована необхідністя збереженнѐ духовно-
культурних цінностей лядини, вибудовуваннѐ й утвердженнѐ імперативів, 
ѐкі структуруять реальність, перетворяять світ із «хаосу» на «космос», 
внесеннѐ у свідомість лядини життюстверджуячих світоглѐдних оріюнтирів 
[9, 18+. Вона ю актуальноя в умовах розпаду усталених світоглѐдних 
традицій, коли руйнуятьсѐ ідеологеми минулого і головними стаять 
беззмістовність, ідеологічна безструктурність і безформність. Таким чином, 
резямую вчений, освіта тільки тоді може виконати свою покликаннѐ, коли 
смислом її розвитку, центром всіх її інновацій і стратегій ю лядина. Тільки 
завдѐки такій спрѐмованості освіти можна подолати існуячий перехідний 
стан у світоглѐді і духовності *9, 20]. 

У зв’ѐзку з філософським переосмисленнѐм сутності освіти проблема 
підготовки майбутніх педагогів, й, зокрема, вчителѐ початкових класів, 
набуваю особливої ваги. Щоб закріпити прорив до нової гуманістичної, 
істинно національної школи, зауважую О. Савченко, державі, суспільству 
треба плекати особистість учителѐ. Гуманістична і гуманітарна природа 
вчительської праці, її різнобічність потребую формуваннѐ майбутнього 
педагога не ѐк предметника, а ѐк лядину культури, ѐка маю значний 
особистий вплив на вихованцѐ *12, 3+. Дослідницѐ зазначаю, що гуманістично 
спрѐмоване особистісно оріюнтоване вузівське навчаннѐ і вихованнѐ 
студентів своїм змістом і методикоя, стилем спілкуваннѐ маю закладати 
базові основи культури особистості й вимагаю  передусім зміни методології 
підготовки – формувати майбутнього спеціаліста ѐк особистість, ѐка здатна до 
самонавчаннѐ упродовж життѐ, до прийнѐттѐ рішеннѐ в інтересах дитини 
[12, 4+. Таку думку дослідниці поділѐять багато науковців. Зокрема, І. Зѐзян, 
аналізуячи дійсний стан сучасної педагогічної освіти, акцентую увагу на 
«нейтральності» навчальної діѐльності студентів по відношення до предмета 
їхньої майбутньої професійної діѐльності. На думку вченого, існую потреба в 
олядненні процесу набуваннѐ професійних знань, його опочуттювленні, у 
формуванні лядини культурної *7, 16+. Творцем, «лядиностворявальним» 
початком процесів навчаннѐ й вихованнѐ вважаю особистість майбутнього 
педагога С. Сисоюва. Саме це, ѐк зауважую дослідницѐ, робить особливим 
особистісний вимір процесу його професійної підготовки *13, 45]. 

Отже, гуманізаціѐ педагогічної освіти передбачаю домінуваннѐ 
особистісного начала над вузько професійним. Відтак, підготовку 
майбутнього вчителѐ вчені пропонуять розглѐдати крізь призму розвитку 
особистості – ѐк певний, вельми важливий аспект педагогічного сприѐннѐ 
цьому розвиткові (Г. Балл). Ураховуячи це, в центрі уваги перебуваю ціннісно-
мотиваційний стрижень особистості, котрий визначаю її спрѐмованість, 
зокрема, професійну. Професійні знаннѐ, вміннѐ і навички при цьому ю 
засобами, інструментами реалізації такої спрѐмованості *1, 29]. 
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Метоя статті ю вивченнѐ парадигмальних підходів у педагогічній 
освіті та з’ѐсуваннѐ вимог до підготовки майбутніх учителів початкових 
класів у контексті її парадигмального оновленнѐ.  

Виклад основного матеріалу. Гуманістично оріюнтовану освіту в 
психолого-педагогічних дослідженнѐх (Г. Балл, Г. Кравцов, В. Рибалка та ін.) 
досить часто ототожняять з особистісно оріюнтованоя, надто, ѐкщо 
підкресляютьсѐ її культурологічна насиченість (Є. Бондаревська). Цѐ позиціѐ 
притаманна і науковцѐм, ѐкі досліджуять теоретико-методологічні засади 
сучасної професійної підготовки майбутніх учителів. Так, М. Чобітько *18+ 
особистісно оріюнтовану професійну підготовку майбутніх учителів пропоную 
розглѐдати, ѐк категорія гуманістичної освіти. У розробленій автором 
концепції такої підготовки зазначаютьсѐ, що вона передбачаю перебудову 
педагогічного процесу у вищих педагогічних навчальних закладах у напрѐмі 
його спрѐмуваннѐ на самоактуалізація особистості студента і вмотивоване 
оволодіннѐ знаннѐми, вміннѐми, навичками щодо педагогічної діѐльності, 
розвиток та саморозвиток особистісних та професійно значущих ѐкостей.  

За висновками науковців (І. Зѐзян, С. Сисоюва, Т. Усатенко та ін.), 
особистісно оріюнтована педагогічна освіта реалізую насамперед 
лядинотвірну функція, що полѐгаю в забезпеченні усвідомленнѐ лядиноя 
самої себе, свого образу ѐк неповторної індивідуальності, що ю суб’юктом 
культури, життютворчості, культуротворчості, а також соціалізації (в тому числі 
й професійної). У новій парадигмі освіти, зазначаю Т. Усатенко, головне – 
знайти, підтримати, розвинути лядину в лядині, закласти, розвинути 
механізми самореалізації, самопізнаннѐ, самовдосконаленнѐ, саморозвитку, 
самовизначеннѐ, адаптації, саморегулѐції, самозахисту, самовихованнѐ тощо 
[15, 156]. Таким чином, основноя відмінноя особливістя особистісно оріюн-
тованої професійної освіти майбутнього педагога ю інтеграціѐ формуваннѐ 
особистісних ѐкостей фахівцѐ і його професійної готовності (С. Сисоюва). 

У педагогічних дослідженнѐх, присвѐчених з’ѐсування методологічних 
засад сучасної вищої професійної освіти, особлива увага акцентуютьсѐ на 
підсиленні культуромісткості професійної підготовки майбутніх фахівців й 
упровадженнѐ культурологічного підходу. З. Донець зазначаю, що система 
освіти й система культури поза взаюмопроникненнѐм не можуть виконувати 
головної своюї місії – гуманітарної (лядиноформної) *6, 157+. Тільки освіта, 
оріюнтована на лядину і культуру, зауважую С. Сисоюва, сприѐтиме творення 
лядини ѐк найвищої цінності суспільства *13, 40-41]. 

У контексті культурологічного підходу освіта розглѐдаютьсѐ 
дослідниками ѐк соціокультурна система, у межах ѐкої здійсняютьсѐ 
транслѐціѐ культурних норм і цінностей, розвиток лядини ѐк суб’юкта 
культури (Є. Бондаревська, З. Донець, А. Запюсоцький, І. Зѐзян, В. Краювський, 
С. Операйло, О. Рудницька, Г. Тарасенко, О. Щолокова та ін.). Проникаячи в 
площину педагогічної освіти, культурологічний підхід сприѐю формування 
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гуманістичного світоглѐду педагога, методологічному осмислення ним 
освітніх реалій і нерозривно пов’ѐзаного з цим його професійного 
становленнѐ й розвитку *13, 42]. 

Аналіз останніх публікацій вітчизнѐних науковців доводить цілковиту 
очевидність переоріюнтації сучасної освіти, в тому числі й професійної, з 
формуваннѐ лядини освіченої на розвиток лядини культурної. З цього 
приводу О. Рудницька зазначаю, що розвиток лядини культури маю стати 
визначальноя метоя педагогічної діѐльності, оскільки лише всебічне 
функціонуваннѐ культури створяю умови длѐ повного виѐвленнѐ талантів, 
інтенсивного нарощуваннѐ інтелектуального потенціалу, спроможного 
перетворявати довкіллѐ. Культура, резямую дослідницѐ, – це середовище, 
що вирощую і живить особистість *11, 66]. 

Варто зауважити, що культурологічна парадигма розвитку сучасної 
освіти тісно співвідноситьсѐ з аксіологіюя, оскільки, за слушним зауваженнѐм 
О. Вишневського, немаю «абстрактної лядини» – вона завжди ю носіюм 
цілісної системи цінностей *4, 45+. І саме культура фокусую систему ціннісних 
уѐвлень, ѐкі ю основоя особистісних оріюнтирів суб’юкта, регуляять його 
діѐльність, переводѐть лядину в ѐкісно інший спосіб буттѐ – більш 
осмислений та упорѐдкований *11, 61+. На тісному взаюмозв’ѐзку 
культурологічної та аксіологічної парадигм наголошую і автор 
культурологічної концепції особистісно оріюнтованої освіти Є. Бондаревська, 
зазначаячи, що аксіологічний підхід закладаю фундамент всіх гуманістично 
спрѐмованих парадигм і концепцій, до ѐких відноситьсѐ й означена. 

У реалізації культуротворчої функції в процесі підготовки майбутнього 
педагога особлива роль, на думку багатьох дослідників, відведена мистецтву 
(І. Бех, І. Зѐзян, О. Отич, О. Рудницька, Г. Тарасенко, Г. Филипчук та ін.). Нині 
стало очевидним, зазначаю І. Бех, що лише ті наукові положеннѐ матимуть 
перспективу, ѐкі покладаятьсѐ на особистість в її сутнісному вимірі, 
звертаятьсѐ до її свідомості й самосвідомості, до вищих її почуттів в 
опануванні морально-духовної культури і свого народу, і лядства в 
цілому [2, 5+. Мистецтво ѐк система культурних цінностей, що кристалізуять 
досвід світосприйманнѐ, активно впливаю на розвиток свідомості особистості, 
розширяю межі пізнаннѐ нея світу, допомагаю усвідомити його іманентне 
багатство, спонукаю до ціннісного переживаннѐ навколишніх ѐвищ 
(О. Рудницька), визначаю повноцінний розвиток її загальної культури, 
забезпечую художню пізнаннѐ світу, завдѐки чому картина світу, що 
формуютьсѐ у свідомості вчителѐ, набуваю завершеності, цілісності, наповня-
ютьсѐ особистісним смислом ставленнѐ до майбутньої професійної діѐльності 
(Г. Тарасенко), сприѐю розвитку інтуїції, опочуттювленнѐ, розуміннѐ, співпере-
живаннѐ – ѐкостей, ѐкі притаманні культурній лядині (І. Зѐзян), становлення 
духовності особистості в усьому спектрі моральних, етичних, естетичних 
проѐвів, її ціннісних ставлень до ѐвищ культури та соціуму (О. Хижна). 
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Особливу цінність у процесі культурної ідентифікації педагога, вибору 
ним культуродоцільного й культуротворчого образу професійної діѐльності 
маять твори народного мистецтва. Як слушно зауважуять В. Андрущенко, 
М. Бойченко, М. Лукашевич, Г. Онкович, лядина ніколи і ні за ѐких обставин 
не вивільнѐютьсѐ від тих джерел, на ѐких формувалисѐ її юство, характер, 
глибинна ментальність. Тому до національного потрібно повертатисѐ і в 
теорії, і в освіті, і в культурі, і в практиці. Це – альфа і омега життювого процесу 
загалом та освіти ѐк його складової *16, 46+. О. Отич зазначаю, що завдѐки 
здатності творів народного мистецтва містити в собі архетипи, генетичні 
коди, ѐкі визначаять сутність і зміст національного світоглѐду, національного 
характеру й ментальності народу воно може виступати детермінантоя 
етнічної та соціокультурної ідентифікації майбутнього педагога *10, 492]. 

Таким чином, аналіз опрацьованих теоретичних джерел дозволѐю 
зробити висновок, що реалізаціѐ культурологічної парадигми в процесі 
професійної підготовки майбутнього педагога потребую спеціально 
створеного у вищому навчальному закладі педагогічного середовища, ѐке 
б забезпечувало глибинне освоюннѐ й транслѐція культурно-історичних 
цінностей, формуваннѐ моделі майбутньої культуродоцільної професійної 
діѐльності. Найбільш діювим засобом вирішеннѐ цього завданнѐ вважаюмо 
залученнѐ майбутніх учителів до спілкуваннѐ з творами мистецтва, 
зокрема, народного, ѐк важливого механізму культурної спадкоюмності, 
форми збереженнѐ і розвитку культурного надбаннѐ нації. 

У зв’ѐзку з входженнѐм України в Європейське освітню співтовариство 
нині існую необхідність у посиленні конкурентності й підвищенні 
мобільності сучасної освіти, в тому числі й педагогічної. А відтак, 
актуалізуютьсѐ розробка парадигм і концепцій, ѐкі б реалізували означену 
потребу. До таких, зокрема, відносѐть компетентнісну парадигму, ѐка 
спираютьсѐ на результати навчаннѐ й компетентності і створяю умови длѐ 
забезпеченнѐ оріюнтації освітніх програм на особистість студента 
(В. Луговий). Дослідники проблем реалізації компетентнісного підходу в 
професійній освіті (Н. Бібік, В. Бондар, О. Овчарук, О. Пометун та ін.) 
зазначаять, що опора на компетентності зміщую акцент з процесу на 
результат навчаннѐ в діѐльнісному вимірі, що забезпечую його діювість та 
ефективність. Такий підхід до підготовки фахівців забезпечую перетвореннѐ 
традиційної функції студента заучувати в научіннѐ, організоване на базі 
конкретної професійно доцільної справи. Завданнѐ «вчити вчитисѐ» при 
цьому трансформуютьсѐ в завданнѐ «вчити професійно працявати» [3, 21]. 

Висновки. Підсумовуячи вище сказане, хочемо зауважити, що 
оновленнѐ сучасної педагогічної освіти, її парадигмальних засад диктую ѐкісно 
нові вимоги до підготовки майбутнього вчителѐ школи І ступенѐ. У контексті 
особистісно оріюнтованої, культурологічної, аксіологічної, компетентнісної 
парадигм актуалізуютьсѐ необхідність підготовки гуманістично спрѐмованого, 
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центрованого на особистості майбутнього вихованцѐ педагога, здатного на 
діювому рівні здійснявати культуродоцільну, наповнену особистісними 
смислами професійну діѐльність, бачити та творчо вирішувати проблеми 
педагогічного процесу в співпраці з учнѐми. 
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РЕЗЯМЕ 
Коваль Т. Профессиональнаѐ подготовка будущего учителѐ начальных класов в 

контексте парадигмального обновлениѐ современного образованиѐ. 
В статье актуализируетсѐ проблема созданиѐ системы педагогического 

образованиѐ, направленого на развитие и самореализация личности, удовлетворение 
ее образовательных и духовно-культурных потребностей. Целью статьи ѐвлѐетсѐ 
изучение парадигмальных подходов в педагогическом образовании и выѐснениѐ 
требований к подготовке будущих учителей начальных классов в контексте его 
парадигмального обновлениѐ. Рассмотрены теоретико-методологические основы 
современной профессиональной подготовки будущих учителей и выделены личностно 
ориентированнуя, культурологическуя, аксиологическуя и компетентностнуя 
парадигмы, реализациѐ которых обеспечит глубокое освоение и транслѐция 
культурно-исторических ценностей, будет способствовать формирования гуманис-
тического мировоззрениѐ педагога и модели будущей профессиональной деѐтельности. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка будущего учителѐ начальных 
классов, гуманизациѐ педагогического образованиѐ, личностно ориентированнаѐ 
профессиональнаѐ подготовка, культурологический подход, аксиологическаѐ 
парадигма, компетентностнаѐ парадигма. 

SUMMARY 
Koval T. Professional training of future teachers of primary classes in the context of 

paradigmal updating of modern education. 
The article deals with the problem of the creation of the renewed system of teacher 

education that provides on the basis of national heritage of world significance and established 
European traditions the formation of teaching staff, which are able to carry out professional 
activity on the basis of democracy and humanism, to implement educational policy as priority 
function of the state, which is directed to the development and  self-realization of  a personality, 
to satisfaction of his or her educational, spiritual and cultural needs.  
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The purpose of article is to study the paradigmal approaches to professional training of 
future teachers and clarification of the requirements for training the teachers of primary 
classes in the context of its paradigmal renovation.  

Theoretical and methodological foundations of modern professional training of future 
teachers of primary classes are considered in the article. The special attention is focused on 
the amplification of cultural capacity of professional training future specialists, on the 
integrating of formation of specialist’ personal qualities and his/her professional readiness, 
the system of value concepts is considered that is the basis of personal orientations of the 
future teacher, regulate his/her activity, transfer in a qualitatively different way of life – a 
more meaningful and ordered. 

 The necessity of using of works of folk art is justified, which have a special value in the 
process of cultural identification of a  teacher, in his/her choice of culture-expedient and 
creative image of the professional activity.  

The necessity of transformation of the traditional functions of the student in learning to 
learn by heart is indicated that is  organized on the basis of a  specific professionally 
expedient case, which is based on the results of learning and competence and creates 
conditions for providing of orientation of educational programs on the personality of a 
student. The personality-oriented, cultural, axiological and competency paradigms are 
distinguished, their implementation will provide deep exploration and transmission of 
cultural and historical values, promote the formation of humanistic worldview of a teacher 
and of the model of culture expedient professional activity. 

Key words: professional training of future teachers of primary classes, humanization of 
teacher education, personally oriented professional training, cultural approach, axiological 
paradigm, the paradigm of competence. 
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ФОРМУВАННа МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ВЧИТЕЛа МАТЕМАТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ 

 

У статті обґрунтовано необхідність формуваннѐ методичної 
компетентності вчителѐ длѐ його успішної педагогічної діѐльності в сучасних 
умовах організації навчально-виховного процесу; проаналізовано наукові підходи щодо 
визначеннѐ методичної компетентності та уточнено зміст понѐттѐ «методична 
компетентність учителѐ математики та економіки»; виокремлено компоненти 
методичної компетентності та описано компетенції, що визначаять рівень її 
сформованості; сформульовано педагогічні умови формуваннѐ методичної 
компетентності вчителѐ математики та економіки. 

Ключові слова: освітнѐ система, професійна компетентність, методична 
компетентність, учитель математики та економіки. 

 

Постановка проблеми. Розвинене високотехнологічне й 
інформаційне суспільство потребую кваліфікованих фахівців із різних 
галузей, що, зокрема, неможливо без реформуваннѐ освітньої системи 
України та підвищеннѐ рівнѐ професійної підготовки педагогічних кадрів до 
рівнѐ загальноювропейських стандартів. Одним із першочергових завдань в 
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умовах модернізації навчально-виховного процесу ю формуваннѐ в 
педагогів клячових компетентностей, ѐкі визначатимуть у подальшому їх 
успішну педагогічну діѐльність. 

Важливоя складовоя професійної компетентності вчителѐ ю методична 
компетентність; її різні аспекти в дослідженнѐх останніх років розглѐдали 
О. Б. Бігич, О. О. Білѐковська, Т. Б. Волобуюва, А. М. Волощук, А. Д. Дейкіна, 
А. М. Мормуль, Н. М. Остапенко, В. В. Сидоренко, А. Л. Ситченко, 
В. П. Студенікіна, Г. Л. Токмань та інші. Особливостѐм формуваннѐ 
методичної компетентності педагогів присвѐчені наукові праці Т. Н. Гущиної, 
Т. А. Загривної, В. І. Земцової, О. Л. Зубкова, Т. Е. Кочарѐна, Л. В. Коваль, 
Н. Д. Кучугової, Г. Л. Луканкіна, М. І. Михняк, В. Г. Моторіної, І. М. Новик, 
С. П. Семенцѐ, О. І. Скафи, H. Л. Стефанової, Н. А. Тарасенкової, 
О. В. Тумашової, Н. Л. Цяляпи та інших. 

Зазвичай, дослідники, розглѐдаячи методичну компетентність, 
пов’ѐзуять її з викладаннѐм певного навчального предмета. Зміст 
методичної компетентності більшість із них визначаю через її структуру. 
Між тим, у науково-педагогічній літературі існуять й інші підходи до 
тлумаченнѐ методичної компетентності, тому виникаю необхідність в 
уточненні понѐттѐ «методична компетентність учителѐ математики та 
економіки» та опису її компонентів. 

Упровадженнѐ дворівневої системи підготовки педагогічних кадрів 
(бакалаврат і магістрат) і той факт, що рівень сформованості методичної 
компетентності вчителів не відповідаю вимогам сучасної школи, 
зумовляять необхідність подальшої розробки й удосконаленнѐ технології 
формуваннѐ методичної компетентності вчителѐ математики та економіки 
у процесі його професійної діѐльності. 

Аналіз актуальних досліджень. У наукових дослідженнѐх ѐк 
вітчизнѐних, так і зарубіжних учених, значну увагу приділено упровадження 
компетентісного підходу в практику професійної освіти. Зокрема, зміст 
педагогічної освіти та вимоги до підготовки вчителів у вищих навчальних 
закладах розглѐдаять О. Є. Антонова, Г. П. Васѐнович, Л. С. Ващенко, 
С. С. Вітвицька, Б. С. Гершунський, О. А. Дубасеняк, М. Б. Євтух, І. А. Зѐзян, 
Н. В. Кузьміна, А. К. Маркова; специфіку формуваннѐ професійної компетент-
ності вчителѐ досліджуять Л. О. Базиль, В. І. Байденко, Н. М. Бібік, А. О. Дер-
кач, М. Н. Карпова, Н. В. Кузьміна, Л. М. Мітіна, О. В. Овчарук, О. І. Пометун, 
І. Ф. Прокопенко, І. В. Соколова, А. В. Хуторський; значеннѐ педагогічної 
практики у процесі їхньої практичної підготовки розкриваять Л. Є. Бурлакова, 
Л. В. Калініна, Н. Г. Левченко, О. В. Плахотнік, Н. В. Слясаренко та інші. 

Вивчення методичної компетентності ѐк невід’юмного складника 
професійної, її змісту присвѐчено наукові дослідженнѐ О. Б. Бігич, 
Н. М. Остапенко, Є. А. Пасічника, Ю. С. Присѐжняк, Т. Б. Руденко, 
О. М. Семеног, В. І. Шулѐра та інших; умови формуваннѐ методичної 
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компетентності майбутніх учителів подаю С. О. Скворцова. 
Між тим, не існую юдиного підходу в окресленні структури методичної 

компетентності вчителѐ: В. О. Адольф, І. А. Акуленко, А. І. Кузьмінський, 
Н. А. Тарасенкова визначаять її через компоненти, К. М. Красикова – через 
рівні, О. Л. Зубков – через елементи. 

Проте проблема формуваннѐ методичної компетентності вчителів 
математики та економіки ю недостатньо вивченоя й потребую подальшої 
розробки. 

Мета статті – уточнити зміст понѐттѐ «методична компетентність 
учителѐ математики та економіки», схарактеризувати його складники, 
описати специфіку технології формуваннѐ методичної компетентності 
вчителѐ математики та економіки. 

Методи дослідженнѐ. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 
застосовувалисѐ теоретичні методи дослідженнѐ – загальнонаукові: аналіз, 
синтез, класифікаціѐ, зіставленнѐ, порівнѐннѐ, узагальненнѐ та моделяваннѐ; 
конкретнонаукові: термінологічний аналіз наукової та науково-педагогічної 
літератури з проблеми дослідженнѐ, системно-структурний метод длѐ 
з’ѐсуваннѐ взаюмозв’ѐзку та взаюмодії структурних елементів професійної та 
методичної компетентності. Це дозволило виѐвити невідповідності, загальні 
фактори та специфіку процесу формуваннѐ методичної компетентності 
вчителів математики та економіки. 

Виклад основного матеріалу. Підготовка професійно компетентного 
вчителѐ була і залишаютьсѐ предметом наукової полеміки. Існуять різні 
поглѐди щодо трактуваннѐ понѐттѐ «методична компетентність учителѐ». За 
Т. Б. Волобуювоя, під методичноя компетентністя розуміять володіннѐ 
різноманітними методами навчаннѐ, знаннѐ дидактичних методів і 
прийомів та вміннѐ застосовувати їх у процесі навчаннѐ, а також знаннѐ 
психологічних механізмів засвоюннѐ знань і вмінь *2, 36–37]. 
Г. В. Кашкарьов вважаю, що методична компетентність випускників вищих 
педагогічних закладів проѐвлѐютьсѐ через оволодіннѐ ними формами, 
засобами, шлѐхами, методами та прийомами педагогічних впливів, їх 
ефективне використаннѐ й диференціація; вміннѐ застосовувати набуті 
теоретичні професійні знаннѐ у практичній діѐльності *4, 75–80]. 
Н. Л. Цяляпа визначаю методичну компетентність учителѐ ѐк систему знань, 
умінь, практичного досвіду та наѐвних педагогічних здібностей, спрѐмованих 
на реалізація професійної діѐльності з одночасноя здатністя до постійного 
самовдосконаленнѐ [11]. На думку Т. М. Гущиної, методична 
компетентність ю інтегральноя багаторівневоя професійно значущоя 
характеристикоя особистості та діѐльності педагогічного працівника, що 
опосередковую його професійний досвід *3, 134+.  

У наукових дослідженнѐх найбільш розробленоя ю проблематика, 
пов’ѐзана з формуваннѐм методичної компетентності вчителів з окремих 
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навчальних предметів. Так, О. М. Семеног вважаю, що методична 
компетентність учителѐ-словесника ю складником професійної 
компетентності, її основу становлѐть знаннѐ методологічних і теоретичних 
засад методики навчаннѐ мови, літератури, концептуальних основ, 
структури та змісту засобів навчаннѐ (підручників, навчальних посібників 
тощо), вміннѐ застосовувати знаннѐ мови та літератури в педагогічній і 
громадській діѐльності, виконувати основні професійно-методичні функції 
(комунікативно-навчальну, розвивальну, гностичну тощо) *7, 35+. 

Л. М. Черчата погоджуютьсѐ з думкоя Л. Ю. Сімоненко щодо 
розуміннѐ методичної компетентності вчителѐ-словесника ѐк складного 
інтегративного утвореннѐ, що ѐвлѐю собоя поюднаннѐ результату 
методичної підготовки (синтез знань, умінь і навичок педагогічної 
діѐльності), методичного досвіду та особистісних рис педагога *8; 12+. 

За Сидоренко В. В., методична компетентність учителѐ української 
мови та літератури в галузі засобів формуваннѐ знань, умінь і установок 
передбачаю засвоюннѐ вчителем нових методичних і педагогічних ідей, 
освітніх підходів та технологій, а також володіннѐ інноваційними методами, 
формами й способами організації навчаннѐ; до методів і завдань вона 
відносить дослідженнѐ, семінари, диспути, колоквіуми, проекти, рольові ігри 
тощо; вміннѐ працявати з нормативними документами та навчально-
методичноя літературоя, розроблѐти методичні посібники, дидактичні 
матеріали, довідники длѐ учнів і т.ін. *9, 75+.  

Формуваннѐ методичної компетентності майбутнього вчителѐ 
математики ю одним із основних завдань у процесі його професійної підго-
товки. Різні аспекти ціюї проблеми розглѐдаять В. О. Адольф, Н. Д. Кучугова, 
Г. Л. Луканкін, І. Є. Малова, О. І. Матѐш, В. Г. Моторіна, І. М. Новик, С. П. Семе-
нець, О. І. Скафа, С. О. Скворцова, Н. Л. Стефанова, Л. В. Шкеріна та інші. 

В. О. Адольф визначаю методичну компетентність учителѐ ѐк 
розгорнуту систему знань із питань конкретної побудови викладаннѐ тіюї 
чи іншої дисципліни *1, 119]. На прикладному характері методичної 
компетентності, що поюдную систему спеціально-наукових, психолого-
педагогічних, дидактико-методичних знань, умінь й особистого досвіду в 
їхньому застосуванні під час викладаннѐ математики, наголошуять 
І. А. Акуленко, А. І. Кузьмінський, Н. А. Тарасенкова *5+. Під методичноя 
компетентністя вчителѐ математики С. О. Скворцова розумію «теоретичну 
та практичну готовність до проведеннѐ занѐть з математики за різними 
навчальними комплектами, що виѐвлѐютьсѐ у сформованості системи 
дидактико-методичних знань і вмінь з окремих тем курсу, окремих етапів 
навчаннѐ й досвіду їх застосуваннѐ, спроможність ефективно розв’ѐзувати 
стандартні та проблемні методичні завданнѐ» *10, 119–120]. 

У дослідженнѐх вітчизнѐних науковців проблема формуваннѐ 
методичної компетентності вчителѐ економіки ю недостатньо розкритоя. 
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Зокрема, в науково-педагогічній літературі в основному подаятьсѐ доробки 
щодо шкільної економічної освіти, методики викладаннѐ економіки та 
розвитку економічної компетентності учнів при вивченні економіки 
(О. В. Аксьонова, Ю. В. Бицяра, С. І. Грицуленко, Г. О. Ковальчук, А. М. Син-
гаївська, З. В. Філончук). Отже, питаннѐ формуваннѐ методичної компетент-
ності вчителѐ математики та економіки залишаютьсѐ актуальним і надалі. 

У своюму дослідженні ми пропонуюмо таке трактуваннѐ понѐттѐ 
методичної компетентності вчителѐ математики та економіки. Методична 
компетентність – це інтегральна професійно значуща характеристика 
особистості та діѐльності вчителѐ, що визначаю знаннѐ методологічних і 
теоретичних засад методики навчаннѐ математики та економіки, 
концептуальних основ, структури та змісту засобів навчаннѐ, володіннѐ 
інноваційними методами, формами й способами організації навчального 
процесу, готовність та здатність до творчої професійної діѐльності. 

До компонентів методичної компетентності ми відносимо: 
– ґрунтовні знаннѐ з теорії та методики навчаннѐ предмета; 
– сформовану систему дидактико-методичних компетенцій; 
–  володіннѐ технологіюя організації навчального процесу; 
– дидактичні та творчі здібності длѐ розв’ѐзаннѐ різноманітних 

методичних завдань (ѐк стандартних, так і проблемних); 
– досвід педагогічної діѐльності, зокрема й досвід вирішеннѐ 

навчальних методичних завдань; 
– особистісні професійні ѐкості вчителѐ (критичність мисленнѐ, 

відповідальність, зацікавленість, здатність до самовдосконаленнѐ та 
саморозвитку, лябов до професії тощо). 

Процес формуваннѐ методичної компетентності вчителѐ математики 
та економіки передбачаю: 

– професійну спрѐмованість загальнонаукової та спеціальної 
підготовки, зокрема, математичної й економічної з посиленоя науково-
теоретичноя, практичноя або евристичноя складовоя; 

– методичну підготовку та оволодіннѐ технологіѐми розвивального 
навчаннѐ; 

– розвиток технологічної грамотності з наголошеннѐм на 
використанні технологічних знань у змісті методичної підготовки; 

– інтеграція особистісного й розвивального підходів у методичній 
підготовці майбутнього фахівцѐ; 

– набуттѐ методичної культури. 
Рівень сформованості методичної компетентності вчителѐ 

визначаютьсѐ наѐвним рівнем його компетенцій: знаннѐми, вміннѐми, 
досвідом та емоційно-ціннісним ставленнѐм до педагогічної діѐльності. 

Методична компетентність учителѐ математики та економіки 
взаюмопов’ѐзана та взаюмообумовлена з математичноя та економічноя. 
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Учитель математики та економіки повинен уміти: 
– простежувати основні етапи розвитку математичної й економічної 

наук та методики ѐк науки; 
– розпізнавати та виокремлявати математичні ідеї та понѐттѐ; 
– аналізувати економічні ѐвища та процеси, що відбуваятьсѐ в країні 

та формуять цілісну картину її економіки, адекватно їх оцінявати; 
– структурувати навчальний матеріал з математики та економіки; 
– організовувати навчальну діѐльність учнів щодо засвоюннѐ знань із 

математики та економіки з використаннѐм ѐк традиційних методик 
навчаннѐ, так і інноваційних технологій; 

– застосовувати міжпредметні зв’ѐзки в навчальному процесі; 
– розроблѐти дидактичні матеріали длѐ індивідуальної та групової 

роботи учнів; 
– організовувати позакласну роботу учнів (факультативи, гуртки, 

проблемні групи тощо); 
– виконувати науково-дослідну роботу та застосовувати у практичній 

діѐльності педагогічні новації; 
– проводити самоаналіз власної педагогічної діѐльності та 

здійснявати її корекція *6, 339+. 
Вочевидь, усі ці вміннѐ базуятьсѐ на знаннѐх: 
– нормативних документів щодо забезпеченнѐ навчального процесу 

з математики та економіки в загальноосвітніх навчальних закладах; 
– цілей і завдань навчаннѐ математики та економіки відповідно до 

вимог сучасного суспільства; 
– специфіки побудови курсу математики та економіки в 

загальноосвітніх навчальних закладах із застосуваннѐм різних структур 
уроків; 

– технологій календарного плануваннѐ; основних засобів, методів і 
форм організації навчального процесу; 

– методичного забезпеченнѐ курсів та особливостей поданнѐ 
навчального матеріалу в підручниках, рекомендованих Міністерством 
освіти та науки України; 

– критеріїв оціняваннѐ рівнѐ навчальних досѐгнень учнів згідно з 
вимогами діячих програм з математики та економіки; 

– інноваційних технологій навчаннѐ математики й економіки та 
педагогічного досвіду провідних учителів-практиків. 

Практична готовність та здатність учителѐ до проведеннѐ уроків з 
математики та економіки формуютьсѐ у процесі набуттѐ педагогічного 
досвіду через імітація майбутньої педагогічної діѐльності під час навчаннѐ 
в педагогічному університеті (рольові ігри, проектна діѐльність), при 
проходженні педагогічних практик у загальноосвітніх навчальних закладах, 
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вивченні досвіду роботи колег під час відвідуваннѐ відкритих уроків, 
проведеннѐ відкритих уроків, участь у методичних семінарах тощо. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Одним із 
стратегічних завдань реформуваннѐ системи освіти в Україні ю підготовка 
професійно компетентного вчителѐ. Сформована методична компетентність 
ѐк складник професійної, становить основу його успішної педагогічної 
діѐльності в сучасних умовах організації навчально-виховного процесу. 

Аналіз науково-педагогічної літератури даю підстави стверджувати, 
що не існую юдиного поглѐду щодо визначеннѐ самого понѐттѐ методичної 
компетентності учителѐ математики та економіки, її структури. 
Недостатньо розробленоя ю також технологіѐ формуваннѐ його 
методичної компетентності відповідно до етапів професійного 
становленнѐ, починаячи з навчаннѐ у вищому педагогічному закладі. 
Заслуговую на подальше вивченнѐ і питаннѐ побудови моделі процесу 
розвитку методичної компетентності вчителѐ математики й економіки, 
організаційно-педагогічних умов її реалізації та впливу інноваційних 
технологій навчаннѐ на рівень сформованості. 
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РЕЗЯМЕ 
Мартыненко Е., Ковтун Г. Формирование методической компетентности учителѐ 

математики и экономики. 
В статье обоснована необходимость формированиѐ методической 

компетентности учителѐ длѐ его успешной педагогической деѐтельности в 
современных условиѐх организации учебно-воспитательного процесса; проанализированы 
научные подходы к определения методической компетентности и уточнено содержание 
понѐтиѐ «методической компетентности учителѐ математики и экономики»; 
выделены компоненты методической компетентности и компетенции, определѐящие 
уровень ее сформированности; описаны педагогические условиѐ формированиѐ 
методической компетентности учителѐ математики и экономики.  

Ключевые слова: система образованиѐ, профессиональнаѐ компетентность, 
методическаѐ компетентность, учитель математики и экономики. 

SUMMARY 
Martynenko O., Kovtun G. Formation of methodical competence of the teacher of 

mathematics and economics. 
One of the priorities of modernization of the national system of education is to form the 

key competencies of the teachers that will determine the success of their professional activity. An 
important component of professional competence of the teacher is methodical competence, 
which considers different aspects in his scientific writings as a researcher. 

In the scientific and educational literature, there is no single approach to determine the 
methodical competence, so there is a need to clarify the concept of «methodical competence of 
the teacher of mathematics and economics» and the description of its components. 

The introduction of two-tier system of teacher training and the requirements of the 
modern school necessitate further development and improvement of technology of formation of 
methodical competence of  the teacher of mathematics and economics according to the stages 
of his professional development. 

In the article the necessity of formation of methodical competence of the teacher for his 
successful pedagogical activity in modern conditions of the educational process is described. The 
authors have analyzed the scientific approaches to determining the methodical competence and 
refined the concept of «methodical competence of the teacher of mathematics and economics». 
The study also singled out the components describing methodical competence and competence 
that determine the level of formation of methodical competence of the teacher; formulated 
pedagogical conditions of formation of methodical competence of the teacher of mathematics 
and economics. 
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The operational readiness and the ability of teachers to teach mathematics and economy 
is in the process of acquisition of pedagogical experience through a simulation of future 
educational activity while learning at the pedagogical university (role-playing games, project 
activity), during the passage of pedagogical practice in secondary schools, drawing on the 
experience of colleagues while visiting demonstrative lessons, conducting of demonstrative 
lessons, participation in methodological seminars. 

The  issue  of  constructing  a  model  of  the  development of methodical competence of 
the teacher of mathematics and economics, organizational and pedagogical conditions for its 
implementation and impact of innovative learning technologies at different levels deserves 
further study. 

Key words: educational system, professional competence, methodical competence of 
teachers of mathematics and economics. 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННа КУРСУ «ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННа 
ЗДОРОВ’аЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА  

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ» 
 

У статті розкрито структуру та зміст програми вибіркової навчальної 
дисципліни «Технології створеннѐ здоров’ѐзбережувального середовища у вищих 
навчальних закладах» длѐ майбутніх учителів освітньо-кваліфікаційного рівнѐ 
«магістр». Проаналізовано наукові дослідженнѐ, ѐкі присвѐчені виховання особистості 
майбутнього вчителѐ в здоров’ѐзбережувальному середовищі вищого навчального 
закладу з метоя підготовки висококваліфікаційних фахівців, пoшуку нoвиx пiдxoдiв дo 
opгaнiзaцiї нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу, впpoвaджeннѐ здopoв’ѐзбepежувальних 
технологій, що зaбeзпeчить cтвopeннѐ здоров’ѐзбережувального середовища длѐ 
дуxoвнoгo зpocтaннѐ ocoбиcтocтi майбутнього вчителѐ. 

Ключові слова: майбутній учитель, вищий навчальний заклад, навчально-
виховний процес, здоров’ѐзбережувальне середовище, здоров’ѐзбережувальні знаннѐ, 
здоровий спосіб життѐ, здоров’ѐ, магістр. 

 

Постановка проблеми. Вихованнѐ особистості майбутнього вчителѐ 
із належним рівнем здоров’ѐзберігаячої компетентності у сучасних умовах 
суспільного розвитку ю актуальноя проблемоя, ѐка окресляютьсѐ перед 
вищим навчальними закладами. Здоров’ѐ забезпечую гармонійний 
розвиток особистості, її самореалізація у фізичному, професійному, 
творчому потенціалах. 

Зважаячи на викладене, актуальним постаю питаннѐ розширеннѐ 
змісту здоров’ѐзбережувальних знань майбутніх педагогів. У сучасних умовах 
розвитку суспільства, ѐкому притаманне техногенне навантаженнѐ на 
природу, глобальне погіршеннѐ стану довкіллѐ, загостреннѐ суперечностей 
між результатами діѐльності лядини і законами розвитку природи, проблема 
збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ підростаячих поколінь набуваю особливої 
актуальності. У Конституції України, Законах України «Про освіту» (2014),  
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«Про соціальну роботу з сім’ѐми, дітьми та молоддя» (2001), «Про вищу 
освіту» (2002), «Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-
2008 роки» (2003), Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI 
століттѐ») (2002), Національній доктрині розвитку освіти (2002), Національній 
доктрині розвитку фізичної культури та спорту (2004), Концепції 
Загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова націѐ» на 2009-
2013 (2009), Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки (2011), Цільовій 
комплексній програмі  «Фізичне вихованнѐ – здоров’ѐ нації» (1998 р.) 
розглѐдаятьсѐ основні завданнѐ поліпшеннѐ стану здоров’ѐ осіб різного віку, 
впровадженнѐ правових, економічних, управлінських механізмів, 
забезпеченнѐ конституційних прав громадѐн на охорону здоров'ѐ; 
розробленнѐ й реалізації міжгалузевих стратегій, спрѐмованих на 
формуваннѐ здоров’ѐзбережувальних технологій. Саме цим обумовлена 
необхідність розробленнѐ й апробації навчального вибіркового курсу 
«Технології створеннѐ здоров’ѐзбережувального середовища у вищих 
навчальних закладах» длѐ студентів Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Аналіз актуальних досліджень. У вітчизнѐних педагогічних 
дослідженнѐх особлива увага приділѐютьсѐ теоретичним і практичним 
аспектам ціннісного ставленнѐ до здоров’ѐ (А. Фурманов, М. Юспа), 
здорового способу життѐ (В. Бобрицька, С. Закопайло), оптимальної 
організації життюдіѐльності (В. Приходько), різним аспектам формуваннѐ 
культури здоров’ѐ майбутніх фахівців (Н. Башавець, В. Горащук, Ю. Драгнюв, 
С. Кириленко), створеннѐ здоров’ѐзбережувального середовища 
(Т. Водолазська, Б. Долинський, Г. Остапеннко В. Єфімова, О. Чешенко). 

Зважаячи на недостатність дослідженнѐ, нами пропонуютьсѐ один із 
варіантів розробленнѐ програми вибіркової навчальної дисципліни 
«Технології створеннѐ здоров’ѐзбережувального середовища у вищих нав-
чальних закладах» длѐ студентів ВНЗ освітньо-кваліфікаційного рівнѐ: магістр. 

Мета статті полѐгаю в аналізі наукових досліджень, присвѐчених 
розроблення структури та змісту вихованнѐ особистості майбутнього 
вчителѐ, і на основі їхнього створеннѐ програми вибіркової навчальної 
дисципліни «Технології створеннѐ здоров’ѐзбережувального середовища у 
вищих навчальних закладах» длѐ студентів ВНЗ освітньо-кваліфікаційного 
рівнѐ: магістр. 

Методи дослідженнѐ.  Під час розробки програми вибіркової 
навчальної дисципліни нами було використано загальнонауковий метод 
дослідженнѐ, ѐкий об'юдную широкий спектр методів ѐк теоретичних, так і 
прикладних досліджень:  

 аналіз (полѐгаю у тому, що предмет вивченнѐ (технології 
створеннѐ здоров’ѐзбережувального середовища) умовно або практично 
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поділѐютьсѐ на складові елементи, тобто на частини об'юкта, певні ознаки, 
властивості. Кожна частина досліджуятьсѐ ѐк частина цілого; 

 синтез (дозволѐю поюднати розчленовані та досліджені у процесі 
аналізу частини, встановити зв'ѐзок між ними і пізнати предмет ѐк юдине 
ціле. Вже на початку аналізу ми маюмо певну уѐву про предмет і процес. 
Тому вже на перших стадіѐх, отримавши ѐкісь дані, ми їх оціняюмо, тобто 
застосовуюмо синтез. Отже, аналіз і синтез ми використовуюмо паралельно 
у ході дослідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки магістра длѐ майбутніх учителів, ѐкі маять бажаннѐ 
набути знаннѐ про концептуальні основи здоров’ѐ та 
здоров’ѐзбережуваннѐ сучасної лядини, розвиток культури духовного і 
фізичного здоров’ѐ; основні форми і методи проведеннѐ занѐть руховоя 
активністя; методи комплексної оцінки рівнѐ вихованості особистості в 
здоров’ѐзбережувальному середовищі; інноваційні технології створеннѐ 
оздоровчого клімату у колективі; технології здоров’ѐзбереженнѐ у вищій 
школі розроблена програма вибіркової навчальної дисципліни, ѐка 
впроваджена в навчально-виховний процес природничого та факультету 
фізичного вихованнѐ Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка. 

Метоя викладаннѐ навчальної дисципліни «Технології створеннѐ 
здоров’ѐзбережувального середовища у вищих навчальних закладах» ю 
формуваннѐ цілісної системи теоретичних і методичних знань, практичних 
умінь і навичок у майбутніх учителів під час створеннѐ здоров’ѐ-
збережувального середовища; розвиток професійного здоров’ѐ-
збережувального мисленнѐ та професійно значущих особистісних ѐкостей. 

Основними завданнѐми вивченнѐ дисципліни «Технології створеннѐ 
здоров’ѐзбережувального середовища у вищих навчальних закладах» ю ово-
лодіннѐ теоретичним і практичним програмним матеріалом і розвиток умінь 
його оптимального вибору длѐ організації та створеннѐ здоров’ѐзбережу-
вального середовища; підвищеннѐ рівнѐ розвитку основних здоров’ѐзбере-
жувальних здібностей майбутніх учителів; формуваннѐ методичних умінь і 
навичок; використаннѐ набутих знань та навиків у практичній діѐльності. 

Інформаційний обсѐг навчальної дисципліни: 
Змістовний модуль 1. Технологіѐ № 1. – Вихованнѐ культури здоров’ѐ 

майбутнього вчителѐ ВНЗ. 
Тема 1: Культура здоров’ѐ – новий сучасний напрѐмок до вихованнѐ 

здоров’ѐзбережувальних навиків молодого поколіннѐ. 
Понѐттѐ «Культура здоров’ѐ особистості» та його сутність. Теоретичні 

і методологічні засади вихованнѐ  культури здоров’ѐ майбутнього вчителѐ 
ВНЗ. Сучасні підходи та напрѐмки до вихованнѐ культури здоров’ѐ 
особистості майбутнього вчителѐ ВНЗ. 
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Змістовний модуль 2. Технологіѐ № 2. – Впровадженнѐ 
здоров’ѐзбережувальної активності в навчально-виховний процес ВНЗ. 

Тема 2: Організаціѐ раціональної здоров’ѐзбережувальної активності 
майбутніх учителів ѐк одна із основних умов здорового способу життѐ. 

Понѐттѐ «здоров’ѐзбережувальна активність» та його сутність. 
Методи і форми впровадженнѐ здоров’ѐзбережувальної активності в 
навчально-виховний процес ВНЗ. Основні  підходи до впровадженнѐ 
здоров’ѐзбережувальної активності в навчально-виховний процес ВНЗ. 

Змістовний модуль  3. Технологіѐ № 3. – Формуваннѐ інноваційно-
оздоровчого клімату серед колективу майбутніх учителів ВНЗ. 

Тема 3: Сприѐтливий інноваційно-оздоровчий клімат колективу ѐк 
запорука розвитку гармонійної особистості майбутнього вчителѐ ВНЗ. 

Понѐттѐ «інноваційно-оздоровчий клімат» та його сутність. Форми і 
методи формуваннѐ інноваційно-оздоровчого клімату майбутніх учителів 
ВНЗ. Основні підходи до формуваннѐ інноваційно-оздоровчого клімату 
майбутніх учителів ВНЗ.      

Змістовний модуль 4. Технологіѐ № 4. – Створеннѐ власної здоров’ѐ-
збережувальної траекторії професійного зростаннѐ особистості в ВНЗ. 

Тема 4: Модернізаціѐ здоров’ѐзбережувальної траекторії ѐк 
передумова професійного зростаннѐ особистості в ВНЗ.  

Понѐттѐ «здоров’ѐзбережувальна траекторіѐ» та його сутність. 
Основні форми і методи створеннѐ здоров’ѐзбережувальної траекторії 
зростаннѐ особистості в ВНЗ. 

У результаті вивченнѐ курсу майбутні вчителі повинні знати:  

 концептуальні основи про здоров’ѐ та здоров’ѐзбережуваннѐ 
сучасної лядини, розвиток культури духовного і фізичного здоров’ѐ; 

 основні форми і методи проведеннѐ занѐть руховоя активністя; 

 методи комплексної оцінки рівнѐ вихованості особистості в 
здоров’ѐзбережувальному середовищі; 

 інноваційні технології створеннѐ оздоровчого клімату в 
колективі; 

 технології здоров’ѐзбереженнѐ у вищій школі. 
Майбутні вчителі повинні вміти :  

 користуватисѐ знаннѐми про збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ; 

 формувати ціннісне ставленнѐ до оточуячого середовища, до 
самого себе; 

 вміти організовувати і проводити занѐттѐ длѐ підвищеннѐ рівнѐ 
здоров’ѐзбережувальної активності; 

 використовувати методи комплексної оцінки рівнѐ вихованості 
навиків здоров’ѐзбережувальної поведінки; 

 здійснявати науково-дослідну та методичну роботу, 
оріюнтуватисѐ в спеціальній науково-педагогічній літературі; 
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 створявати власну здоров’ѐзбережувальну траекторія 
професійного зростаннѐ. 

Форма підсумкового контроля успішності навчаннѐ – залік у формі 
усної перевірки знань. 

Засоби діагностики успішності навчаннѐ: 

 традиційні та тестові контрольні роботи; 

 усне опитуваннѐ під час практичних занѐть; 

 самостійні завданнѐ. 
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. З метоя 

підготовки висококваліфікаційних фахівців ВНЗ, пoшуку нoвиx пiдxoдiв дo 
opгaнiзaцiї нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу, впpoвaджeннѐ 
здopoв’ѐзбepежувальних тexнoлoгiй, cпpѐмoвaниx нa гумaнiзaцiя ocвiти 
постаю нагальна потреба розширеннѐ змісту здоров’ѐзбережувальних знань 
за рахунок упровадженнѐ в навчально-виховний процес розробленого длѐ 
майбутніх учителів навчального курсу «Технології створеннѐ 
здоров’ѐзбережувального середовища у вищих навчальних закладах», що 
зaбeзпeчить cтвopeннѐ здоров’ѐзбережувального середовища длѐ дуxoвнoгo 
та гармонійного зpocтaннѐ ocoбиcтocтi майбутнього вчителѐ, пoвнoцiннoї 
peaлiзaцiї її пcиxoфiзичниx мoжливocтeй, збepeжeннѐ тa змiцнeннѐ здopoв’ѐ. 

Перспективи подальших розвідок полѐгаять у впроваджені в 
навчально-виховний процес вищої школи курсу «Технології створеннѐ 
здоров’ѐзбережувального середовища у вищих навчальних закладах» з 
метоя вихованнѐ особистісних ѐкостей майбутнього вчителѐ у 
здоров’ѐзбережувальному середовищі вищого навчального закладу та 
формуваннѐ знань про здоровий спосіб життѐ. 
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РЕЗЯМЕ 
Момот Е. Програмное обеспечение курса «Технологии созданиѐ 

здоровьесохранѐящей среды в высших учебных заведениѐх». 
В статье раскрыта структура и содержание  программы выборочной учебной 

дисциплины «Технологии созданиѐ здоровьесохранѐящей среды в высших учебных 
заведениѐх» длѐ будущих учителей образовательно- квалификационного уровнѐ: 
магистр. Проанализированы научные исследованиѐ, которые посвѐщены воспитания 
личности будущего учителѐ в  здоровьесохранѐящей среде высшего учебного заведениѐ 
с целья подготовки высококвалификационных специалистов, поиска новых подходов к 
организации учебно-воспитательного процесса, внедрениѐ здоровьесохранѐящих 
технологий, которое обеспечат создание здоровьесохранѐящей среды длѐ духовного 
роста личности будущего учителѐ. 

Ключевые слова: будущий учитель, высшее учебное заведение, учебно-
воспитательный процесс, здоровьесохранѐящаѐ среда, здоровьесохранѐящие 
знание, здоровый образ жизни, здоровье, магистр. 

SUMMARY 
Momot. O. The software of the course «Technologies of creation a healthy 

environment in higher educational institutions». 

The article describes the structure and content of the program optional subjects 
«Technologies of creation a healthy environment in higher educational institutions» for future 
teachers of educational qualification of different levels: Masters  who wish to gain knowledge 
about the conceptual foundations of modern human health; the culture of spiritual and physical 
health; basic forms and methods of physical activity sessions; methods of comprehensive 
assessment of education of the individual in a healthy environment; innovative technology of 
improving the climate in the team; improving technology in higher education and be able to use 
the knowledge of preserving and strengthening health; form a valuable attitude to the 
environment; be able to organize and conduct training to enhance healthy activity; use methods 
of a complex estimation of breeding habits of healthy behavior; carry out research and 
methodical work, a special focus of scientific and educational literature; create your own 
professional qualities. 

The proposed discipline program consists of the following thematic modules: Module 
1. Technology № 1: Health education culture college students.  
Module 2. Technology № 2:  The introduction of healthy activity in the educational 

process of higher education.  
Мodule 3. Technology № 3: The formation of innovation and improving the climate of 

collective future teachers of universities.  
Мodule 4. Technology № 4: The creation of a health professional growth trajectory of 

a personality in higher education. 
 The main objectives of the discipline is to master theoretical and practical material 

and software development skills in the optimal choice for the organization and creation a 
healthy environment; raising the level of basic health skills of future   teachers; forming 
teaching skills; use acquired knowledge and skills in practice. 

The purpose of teaching is to develop an integrated system of theoretical and methodo-
logical knowledge; practical skills of future teachers while creating a healthy environment; 
development of health professional thought and professionally significant personal qualities. 

Key words: future teacher, institution of higher education, educational process, 
healthy environment, knowledge about health, a healthy way of life, health, master. 
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ПЕРІОДИЗАЦІа РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ВИЩОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
(1945 – 1991 РР.) 

 

У статті автор торкаютьсѐ проблеми періодизації історико-педагогічного 
процесу в Україні у ХХ ст. Проаналізовано напрацяваннѐ науковців щодо вивченнѐ 
порушеної проблеми. Виѐвлено відсутність періодизації розвитку змісту вищої 
історичної освіти в науковій літературі. На основі системного підходу автор виділѐю 
4 періоди в розвитку змісту історичної освіти у ВНЗ України в 1945 – 1991 рр. Автор 
зазначаю, що хоч кожен із періодів і мав певні особливості, в цілому зміст історичної 
освіти в Радѐнській Україні був заідеологізований і політизований. 

Ключові слова: періодизаціѐ, історична освіта, ВНЗ, зміст освіти, 
ідеологізаціѐ, навчальний процес. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні Україна перебуваю на шлѐху 
реформуваннѐ вищої освіти. Длѐ створеннѐ ѐкісно нової системи історичної 
освіти необхідним ю врахуваннѐ попереднього досвіду, виділеннѐ 
позитивних та негативних рис у цій сфері. Розглѐд питаннѐ розвитку змісту 
вищої історичної освіти в Україні у 1945–1991 рр. передбачаю виділеннѐ 
певних періодів длѐ кращого вивченнѐ цього історико-педагогічного 
процесу. Проблема періодизації існуваннѐ та розвитку будь-ѐких ѐвищ, 
тобто визначеннѐ певних періодів – одна з найбільш складних, 
комплексних і багаторівневих проблем наукового знаннѐ. Вона потребую 
досконалого вивченнѐ об’юкту дослідженнѐ, суміжних з ним наук, 
розвиненого наукового світоглѐду дослідника [7, 36]. 

Аналіз актуальних досліджень. Значний внесок у розробку 
періодизації історико-педагогічних процесів зробили О. В. Сухомлинська, 
Н. М. Гупан, Л. О. Наточий, В. К. Майборода, Л. Д. Березівська, 
С. О. Нікітчина та ін.  Однак, на сьогодні відсутнѐ періодизаціѐ розвитку 
змісту вищої історичної освіти, що актуалізую дану проблему. 

Метоя нашої статті ю обґрунтувати періодизація розвитку змісту 
вищої історичної освіти в Україні у другій половині ХХ ст.  

Виклад основного матеріалу. Під «періодизаціюя історії» слід 
розуміти «раціональний спосіб впорѐдкуваннѐ масиву емпіричної та 
теоретичної інформації за часовоя протѐжністя з метоя поглибленнѐ 
пізнаннѐ й розуміннѐ змінних станів об’юктів навколишнього світу» *4, 152+. 
Як зазначаю, академік О. В. Сухомлинська, «одніюя з найголовніших 
наукових проблем, особливо гуманітарної сфери ю проблема періодизації 
будь-ѐких ѐвищ, тобто визначеннѐ певних періодів», і «від того, що 
беретьсѐ за основу періодизації, ѐкий контекст вкладаюмо в той чи інший 
період, що виступаю рушійноя силоя зміни періоду, відбуваютьсѐ 
розгортаннѐ певного науково-дослідницького полѐ» *10, 47+.  
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Історична освіта у вищих навчальних закладах України за весь свій 
радѐнський період розвитку перебувала під впливом партійно-державної 
ідеології, ѐка визначала її зміст та спрѐмованість. Тогочасні суспільно-
політичні реалії прѐмо відбивалисѐ на змісті історичної освіти. Тому, на 
нашу думку, доцільно розглѐнути й загальну періодизація з історії України 
другої половини ХХ ст. Так, більшість сучасних істориків виділѐять у 
післѐвоюнній історії України 4 етапи: І-й (1945 – середина 1950-х рр.) – 
повоюнна відбудова та розвиток України у пізносталінський період; ІІ-й 
(1956–1964 рр.) – Україна в умовах десталінізації; ІІІ-й (1965–1985 рр.) – 
Україна в умовах системної кризи; IV-й (квітень 1985 р. – серпень 1991 р.) – 
Україна і процес перебудови в СРСР *2+.  

Як бачимо, цѐ періодизаціѐ тісно прив’ѐзана до часу правліннѐ 
генсеків у Радѐнському Соязі. Безумовно, що зі зміноя керівництва у СРСР 
змінявалисѐ і певні ідеологічні постулати, що відображалосѐ на 
коригуванні змісту історичної освіти у вищих навчальних закладах. Втім, 
часто цей процес був розтѐгнутий у часі, що не дозволѐю застосувати дану 
періодизація длѐ висвітленнѐ питаннѐ розвитку вищої історичної освіти. 

Розглѐнемо також історико-педагогічну періодизація запропоновану 
академіком О. В. Сухомлинськоя. Науковець на основі культурно-
антропологічного та цивілізаційного підходів обґрунтувала періодизація 
національної педагогічної думки в Україні з ІХ ст. й дотепер, виділивши 7 
періодів: І-й (IX–XVI ст.) – педагогічна думка Кнѐжої доби; ІІ-й (1569 – 
середина XVII ст.) – педагогіка в контексті слов’ѐнського Відродженнѐ; ІІІ-й 
(друга половина XVII–XVIII ст.) – педагогічна думка і школа Козацької доби;  
IV-й (XIX ст. – 1905) – становленнѐ модерної педагогічної думки; V-й (1905–
1920) – педагогічна думка і школа в період визвольних змагань українського 
народу; VI-й (1920–1991) – українська педагогічна думка за радѐнських часів. 
Окремо у цьому періоді вона виділѐю етапи: І (1920–1933) – етап 
експериментуваннѐ й новаторства; ІІ (1933–1958) – українська педагогіка ѐк 
складова «російсько-радѐнської культури»; ІІІ (1958–1985) – українська 
педагогічна думка у змаганнѐх за демократичний розвиток;  IV (1985–1991) – 
становленнѐ сучасного етапу розвитку української думки в рамках 
радѐнського дискурсу; VIІ-й (1991) – розвиток педагогіки і школи в Українській 
державі *10, 65–66+. Це найбільш визнана вітчизнѐними науковцѐми 
періодизаціѐ розвитку національної педагогічної думки.  

Логіка нашого дослідженнѐ зумовляю звернути увагу на ІІ, ІІІ і IV етапи 
VI періоду періодизації О. Сухомлинської. Науковець зазначаю, що розвиток 
педагогічної науки в Україні в 50-ті роки XX ст. продовжую магістральну 
тенденція започатковану у 30-ті роки – розриву з національним коріннѐм, 
уніфікації, регламентації й стандартизації. Початок третього етапу (1958 – 
1985 рр.) О. Сухомлинська пов’ѐзую із «Законом про зміцненнѐ зв’ѐзку школи 
з життѐм і про подальший розвиток системи народної освіти в СРСР» 
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(1958 р.). Він був результатом впливу рішень XX з’їзду КПРС (1956 р.), що 
започаткував тимчасову лібералізація суспільно-політичного життѐ 
радѐнського суспільства. IV етап розвитку педагогічної думки починаютьсѐ, на 
думку О. Сухомлинської, у 1985 р., коли в країні відбулисѐ кардинальні зміни, 
що проходили під гаслами «перебудови» та «гласності» [7, 39–40]. 

Спробу обґрунтувати періодизація розвитку історико-педагогічної 
науки ѐк окремої ланки загального процесу розвитку національної освіти 
зробив науковець Нестор Гупан. Розроблена ним періодизаціѐ базуютьсѐ не 
лише на змінах в суспільному житті України у ХХ ст., а й з врахуваннѐм змісту, 
методології та підходів до вивченнѐ педагогічних ѐвищ на певному етапі 
розвитку історико-педагогічної науки. На основі цих положень науковець 
виділѐю в розвитку історико-педагогічної думки в Україні ХХ ст. такі етапи: І-й 
(1900–1920 рр.) – становленнѐ історико-педагогічної думки в умовах 
відродженнѐ української державності; ІІ-й (20-ті роки ХХ ст.) – формуваннѐ 
нових тенденцій у вітчизнѐній історії педагогіки; ІІІ-й (30-ті – перша половина 
80-х років ХХ ст.) – розвиток вітчизнѐної історико-педагогічної науки в умовах 
пануваннѐ тоталітарної комуністичної ідеології; ІV-й (друга половина 80-х – 
90-ті роки ХХ ст.) – переосмисленнѐ історико-педагогічного процесу з нових 
методологічних позицій і створеннѐ національної науки [3, 22]. 

В. К. Майборода розробив періодизація розвитку вищої педагогічної 
освіти в Україні. У межах обраних длѐ дослідженнѐ хронологічних рамок 
(1917–1985 рр.) автор умовно виділѐю 3 етапи: І-й (1917–1920 рр.) – активні 
пошуки змісту, форм і методів будівництва нової вищої педагогічної освіти 
за різних форм державної влади в Україні; ІІ-й (1921–1934 рр.) – 
формуваннѐ та інтенсивна підготовка національних педагогічних кадрів; ІІІ-
й (1935–1985 рр.) – утвердженнѐ юдиної всесоязної системи вищої 
педагогічної освіти, уніфікаціѐ її змісту, форм і методів *6, 157+. 

На сьогодні існую і декілька періодизацій розвитку історичної освіти в 
Україні. Науковець О. Пометун розробила періодизація розвитку шкільної 
історичної освіти в Україні в XX ст. Вона виділѐю такі періоди: І-й (1900–
1920 рр.) – становленнѐ шкільної історичної освіти в умовах відродженнѐ 
української державності та національної школи; ІІ-й (1920 – початок  
30-х років) – викладаннѐ історії в умовах українізації суспільства і школи та 
переходу до комплексних програм навчаннѐ; ІІІ-й (середина 30-х – середина 
50-х років) – реформуваннѐ історичної освіти, уніфікаціѐ змісту і технологій 
навчаннѐ; ІV-й (середина 50-х – середина 60-х років) – розвиток історико-
методичної теорії та практики викладаннѐ історії в Україні в зв’ѐзку з 
частковоя демократизаціюя і десталінізаціюя суспільного життѐ; V-й (1966 – 
середина 80-х років) – розвиток системи шкільної історичної освіти в умовах 
наростаннѐ кризових ѐвищ у житті суспільства; VІ-й (кінець 80-х – 90-ті роки) – 
формуваннѐ національної системи історичної освіти в Україні *9, 7–8]. 
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С. О. Нікітчина, аналізуячи історичний шлѐх підготовки вчителів історії в 
Україні до 1991 р., визначила такі періоди: І-й (1917–1920 рр.) – реорганізаціѐ 
системи професійно-педагогічної підготовки вчителів історії в Україні післѐ 
лятневої револяції; ІІ-й (1920–1932 рр.) – формуваннѐ системи професійно-
педагогічної підготовки вчителів історії в Україні, була введена перша 
програма з методики викладаннѐ історії; ІІІ-й (1932–1984 рр.) – становленнѐ і 
розвиток системи професійно-педагогічної підготовки вчителів історії, перехід 
до реформи загальноосвітньої і професійної школи; ІV-й (1985–1991 рр.) – 
підготовка вчителів історії в Україні в час культурно-національного 
відродженнѐ суверенної демократичної України *8, 42+. 

Історична освіта без сумніву розвиваласѐ в однакових умовах з 
історичноя наукоя, тому варто розглѐнути й періодизація розвитку 
історіографії історії України. Так, брати Коцури виділѐять три етапи в 
розвитку історичної науки післѐ 1945 р.: І-й (1920-ті – перша половина  
50-х рр.), у цей період історична наука перебувала під впливом культу особи 
Сталіна, а історіописаннѐ було підпорѐдковане його праці «Історії ВКП(б). 
Короткий курс», що вийшла у 1938 р.;  ІІ-й (друга половина 1950-х –  
80-ті рр.) – автори характеризуять офіційноя спробоя відновленнѐ 
«ленінської концепції» історичного процесу та позбавленнѐ історії від 
сталінських помилок і перекручень. Також, автори зазначаять, що 
починаячи з середини 60-х, а особливо в 70-х роках розпочинаютьсѐ 
часткова реанімаціѐ положень «Історії ВКП(б). Короткий курс», що 
засвідчувало поворот до неосталінізму. Сучасний період розпочинаютьсѐ з 
1991 р., коли разом з падіннѐм Радѐнського Соязу зникли політичний та 
ідеологічний тиск на істориків *5, 315+.  

Длѐ успішної розробки періодизації важливо ю виокремленнѐ 
критеріїв, ѐкі б забезпечували наукову обґрунтованість такої періодизації. 
На думку дослідниці Лариси Березівської при складанні періодизації 
історико-педагогічного процесу варто враховувати такі чинники: 

- суспільно-політичні зміни (зміна або забезпеченнѐ функціонуваннѐ 
суспільної системи, політичних режимів на засадах провідних 
ідеологій); 

- соціально-економічні (зміна економічної політики, виникненнѐ 
соціальних і національних конфліктів); 

- педагогічний детермінант (зміна освітньої парадигми, втіленої у 
відповідних законодавчо-нормативних документах, стан освіти, 
розвиток громадсько-педагогічної думки, педагогічної науки) [2, 46]. 

Ураховуячи вище зазначені критерії умовно поділѐюмо розвиток змісту 
вищої історичної освіти в Україні у 1945–1991 рр. на 4 періоди: І-період (1945–
1956 рр.) – розвиток змісту вищої історичної освіти в умовах пізнього 
сталінізму; 1 етап (1945–1947 рр.) – викладаннѐ історії України на 
національній концепції, поступовий перехід до жорсткої ідеологізації та 
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русифікації вищої освіти. 2 етап (1947–1956 рр.) – остаточне утвердженнѐ 
радѐнської методології історії; ІІ-період (1956 р. – середина 1967 р.) – вплив 
«хрущовської відлиги» на зміст вищої історичної освіти; ІІІ-період (1967–
1987 р.) – зміст історичної освіти в умовах наростаннѐ системної кризи в СРСР; 
ІV-період (1987–1991 р.) – початок позбавленнѐ змісту історичної освіти від 
ідеологічних догм, поверненнѐ до національного змісту історичної освіти. 

Упродовж першого етапу в розвитку вищої історичної освіти спостері-
гаютьсѐ посиленнѐ ідеологізації та русифікації навчального процесу у вищих 
навчальних закладах.  Однак, зміст історичної освіти будувавсѐ на науковій 
основі, студенти мали можливість використовувати підручники та наукові 
праці з історії України написані за схемоя історії України М. Грушевського.  

Другий етап розпочинаютьсѐ з прийнѐттѐ ЦК КП(б)У постанови «Про 
політичні помилки і незадовільну роботу Інституту історії України Академії 
наук УРСР» від 29 серпнѐ 1947 р., ѐка поклала край будь-ѐким 
національним версіѐм трактуваннѐ історії, встановивши юдиний 
радѐнський (російський) поглѐд на історія. Еталоном історіописаннѐ стала 
працѐ Й. Сталіна «Короткий курс історії ВКП(б)», ѐка штучно обмежувала 
істориків колом питань, викладених у цій праці. 

За викладаннѐм історії у ВНЗ встановлявавсѐ наглѐд партійних 
органів. Викладачів, ѐкі відхилѐлисѐ від офіційно затвердженої версії 
історії, звинувачували у «буржуазному націоналізмі», проводили репресії. 

У цей період утвердиласѐ російськоцентрична схема української 
історії, закріплена в «Тезах про 300-річчѐ возз’юднаннѐ України з Росіюя» 
(1954). Вона будуваласѐ на трьох концепціѐх: 

- концепціѐ спільного походженнѐ. Існуваннѐ юдиної древньоруської 
народності з ѐкої виокремилисѐ російський, український та 
білоруський народи; 

- концепціѐ прагненнѐ до возз’юднаннѐ України з Росіюя. 
Український народ завжди прагнув возз’юднатисѐ з «великим» 
російським народом тому Переѐславський договір 1654 р., за ѐким 
український і російський народ об’юдналисѐ в юдиній державі був 
великим благом длѐ українців; 

- концепціѐ спільної держави. Проголошувалосѐ, що Україна 
можлива лише в межах СРСР. 

Другий період був започаткований ХХ з’їздом КПРС. За результатами 
з’їзду 30 червнѐ 1956 р. була оприляднена постанова ЦК КПРС «Про 
подоланнѐ культу особи та його наслідків», ѐка змусила переглѐнути плани 
навчально-методичної, наукової та політико-виховної роботи кафедр історії. 
Передовсім зазнала переглѐду історіѐ недалекого минулого: з навчальних 
планів, програм, підручників та посібників вилучавсѐ та всілѐко критикувавсѐ 
внесок  Й. Сталіна в історія, натомість звеличуваласѐ діѐльність та вченнѐ 
В. Леніна та Комуністичної партії. Також у цей період бачимо заохоченнѐ 
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викладачів більш вільноя творчоя працея, можливістя працявати в архівах, 
засуджувавсѐ «догматизм і цитатництво». 

Позитивами цього періоду ю також відкриттѐ кафедр історії 
Української РСР в університетах Киюва, Харкова, Одеси, Львова (1956–
1957 рр.). Велике значеннѐ мало й започаткуваннѐ виданнѐ цілої низки 
періодичних видань з історії, найголовнішим з ѐких став «Український 
історичний журнал», що почав виходити з 1957 р. 

Однак, лібералізаціѐ суспільно-політичного життѐ була 
половинчастоя і неоднозначноя. Концепціѐ історичної освіти не зазнала 
істотних змін, влада й далі використовувала історія задлѐ пропаганди 
комуністичних ідей та русифікації українців. 

Третій період виводимо з прийнѐттѐ постанови ЦК КПРС «Про заходи 
з подальшого розвитку суспільних наук і підвищеннѐ їх ролі в 
комуністичному будівництві» від 14 серпнѐ 1967 р. Постанова зобов’ѐзала 
істориків замовчувати кризові ѐвища, уникати негативних оцінок 
«соціалістичного будівництва» в СРСР, доводити переваги радѐнської 
системи, посилявати наступ на «буржуазну ідеологія».  

У цей період тенденції у трактуванні історії України прийнѐли форму ще 
більш крайня, ніж усе, що говорилосѐ за Сталіна. У 1970-х роках була 
витворена концепціѐ, ѐка мала служити історичним обґрунтуваннѐм 
формуваннѐ «радѐнського народу». Активізувавсѐ процес «інтерна-
ціоналізації», а в дійсності зросійщеннѐ. Ідеологічна заангажованість 
суспільних наук у вищій школі набула більш сталого характеру. Утвердиласѐ 
тенденціѐ збагаченнѐ змісту історичної освіти партійними документами. 

 Четвертий період розпочавсѐ у березні 1987 р. з прийнѐттѐм ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР постанови «Основні напрѐми перебудови вищої і 
середньої спеціальної освіти в країні», Цей документ поклав початок 
реформування вищої освіти в Україні. Хоч цей документ і був написаний у 
комуністичному дусі, втім чи не вперше прозвучали ідеї збагаченнѐ змісту 
вищої історичної освіти гуманітарним змістом. При цьому зверталосѐ увагу не 
просто на суті понѐттѐ, а на «олядненні» історії. У цей період відбулисѐ 
суттюві зміни у навчальних планах історичних факультетів: було запро-
вадженнѐ вивченнѐ історії світової культури, замість дисципліни «науковий 
атеїзм» запроваджувалосѐ вивченнѐ історії релігії та атеїзму, був знѐтий курс 
історії КПРС. Виші отримали право самі складати навчальні плани, видавати 
навчально-методичну літературу з соціально-гуманітарних дисциплін. 

У багатьох вишах пішли далі вказівок директивних органів, і, 
враховуячи зростаннѐ інтересу суспільства до національної історії, настрої 
студентства запровадили вивченнѐ курсу «Історіѐ України», вперше у 1990-
1991 навчальному році цей курс почали читати у вишах Львова. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
розроблена періодизаціѐ розвитку змісту вищої історичної освіти у 1945 – 
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1991 рр. впорѐдковую та поглибляю історико-педагогічне знаннѐ та може 
бути корисноя длѐ подальшого вивченнѐ історії України, історії вищої 
освіти, а також вивченнѐ реформуваннѐ вищої історичної освіти на 
сучасному етапі. 
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РЕЗЯМЕ 
Петрыкив В. Периодизациѐ развитиѐ содержаниѐ высшего исторического 

образованиѐ в Украине (1945–1991 гг.). 
В статье автор затрагивает проблему периодизации историко-

педагогического процесса в Украине в ХХ в. Проанализированы наработки ученых по 
изучения затронутой проблемы. Выѐвлено отсутствие периодизации развитиѐ 
содержаниѐ высшего исторического образованиѐ в научной литературе. На основе 
системного подхода автор выделѐет 4 периода в развитии содержаниѐ исторического 
образованиѐ в вузах Украины в 1945 – 1991гг. Автор отмечает, что хотѐ каждый из 
периодов и имел определенные особенности, в целом содержание исторического 
образованиѐ в Советской Украине было идеологизированное и политизированное. 

Ключевые слова: периодизациѐ, историческое образование, ВУЗы, содержание 
образованиѐ, идеологизациѐ, учебный процесс. 

SUMMARY 
Petrykiv V. Periodization of the development of higher historical education contents in 

Ukraine (1945–1991 years). 
The article deals with the problem of periodization of historical and pedagogical 

process in Ukraine in the twentieth century. The achievements of scientists as regards to 
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studying the raised problem are analyzed. It is found out that there is no periodization of 
higher historical education contents in Ukraine in scientific literature. Based on the 
systematic approach the author identifies four periods in the development of historical 
education contents at higher educational establishments of Ukraine in 1945–1991. 

The first period (1945–1956) consists of two stages. At the first stage (1945–1947) the 
national content elements of history are still visible, but during the second stage (1947–1956) the 
Russian centred scheme of the Ukrainian history becomes consolidated. The second period 
(1956–1967) designates temporary liberalization of public life which had a positive effect on the 
development of historical education contents. The third stage (1967–1987) is characterized by 
coming back to strict party regulation of the contents of history, increasing russification of 
educational process. The fourth stage (1987–1991) was set up with the adoption of documents 
which initiated the restructuring of higher education in the USSR. At this stage, there have been 
revolutionary changes on the way of settling the national contents of history education. They are 
the following: the course of History of the CPSU was cancelled, higher educational establishments 
gained the right to publish national curriculum and educational-methodical literature 
themselves, the Departments of History of Ukraine began to open and a number of higher 
educational establishments introduced the intramural course of teaching the History of Ukraine. 

The author mentions that although each of the periods had some peculiarities, in general 
the contents of history education in Soviet Ukraine was too ideologized and politicized. 

In conclusion, the author states that the given periodization might be useful for 
studying the history of Ukraine, history of pedagogics, and for the formulation of 
periodization of higher historical education development after 1991. 

Key words: periodization, historical education, higher educational establishment, 
contents of education, ideologization, educational process, the history of Ukraine. 
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УДОСКОНАЛЕННа ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗМІСТУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З 
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Мета – обґрунтувати потребу вдосконаленнѐ організації та змісту наукових 
досліджень, ѐк важливої передумови подальшого реформуваннѐ фізичної культури і 
спорту в Україні, окреслити шлѐхи длѐ подальшого визначеннѐ державної політики в цій 
сфері. Методи дослідженнѐ: вивченнѐ документальних матеріалів, абстрагуваннѐ, 
аналіз і синтез, індукціѐ та дедукціѐ, ідеалізаціѐ та узагальненнѐ. 

Розкрито: шлѐхи вдосконаленнѐ організації та змісту наукових досліджень ѐк 
важливої передумови подальшого реформуваннѐ фізичної культури і спорту; на 
прикладі спеціальності 24.00.01 показані напрѐми доопрацяваннѐ паспортів наукових 
спеціальностей з фізичного вихованнѐ та спорту з уточненнѐм їх змісту; обговорена 
тема вкляченнѐ актуальних і важливих длѐ країни наукових досліджень до змісту 
Зведеного плану НДР з фізичної культури і спорту.   

Ключові слова: спорт, фізична культура, паспорт наукової спеціальності, 
науково-дослідна робота. 
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Постановка проблеми. Стан інформаційного суспільства, досѐгнутий 
лядством, загостряю проблему накопиченнѐ та використаннѐ наукових 
досѐгнень. Перехід суспільства до стану інтенсивного розвитку, на відміну від 
логіки екстенсивного підходу, притаманного суспільно-економічній формації, 
ѐка маю у своюму розпорѐдженні значні ресурси (лядські, фінансові, 
матеріальні тощо) і ладна їх витрачати на догоду ідеології, передбачаю 
підвищеннѐ ролі інтелекту ѐк головного потенціалу розвитку тіюї чи іншої 
країни *2; 9; 10; 11+.  

Очевидно, що в умовах існуячого обмеженнѐ традиційних ресурсів на 
розвиток фізичної культури і спорту (перед за все, фінансових і матеріальних), 
існую об’юктивна потреба уникати розпорошеннѐ сил, забезпечувати 
концентрація зусиль науковців України на найбільш важливих ділѐнках 
розвитку ціюї сфери. Але цього неможливо досѐгти до тих пір, поки не 
з’ѐвитьсѐ державна політика в царині науки про фізичну культуру і спорт. 
Причому, це не лише бажано, але й можливо забезпечити, адже у нас, окрім 
інститутів фізичної культури, існуять факультети фізичного вихованнѐ, де 
разом працяять сотні висококваліфікованих фахівців (докторів і кандидатів 
наук), а також спеціально створений орган, а саме Міністерство молоді та 
спорту України, одним із завдань ѐкого ѐк раз і ю розробка відповідної 
політики за напрѐмками згідно наданих йому компетенцій. 

Аналіз актуальних досліджень. На жаль, наша статтѐ, мабуть, ю 
першоя публікаціюя за темоя обґрунтуваннѐ потреби вдосконаленнѐ 
організації та змісту наукових досліджень, ѐкі виступаять важливоя 
умовоя реформуваннѐ фізичної культури і спорту (принаймні авторам не 
відомі подібні спроби наших колег). Серед дотичних робіт слід вказати на 
статті, у ѐких вже була зроблена спроба проаналізувати наслідки 
виведеннѐ в Україні наукових досліджень з фізичної культури і спорту з 
полѐ педагогічної науки  *3, 6, 7+, у публікаціѐх за темоя макропедагогіки, 
започаткованих В.В.Приходьком, вже був зроблений наголос на важливості 
використаннѐ різних макропедагогічних регулѐторів *4, 5, 8].     

Мета статті: обґрунтувати потребу вдосконаленнѐ організації та 
змісту наукових досліджень ѐк важливої передумови ѐкісного 
реформуваннѐ фізичної культури і спорту в Україні, окреслити напрѐми длѐ 
подальшого визначеннѐ державної політики в цій сфері. 

Використані методи теоретичного дослідженнѐ: вивченнѐ 
документальних матеріалів, абстрагуваннѐ, аналіз і синтез, індукціѐ та 
дедукціѐ, ідеалізаціѐ та узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Результати проведеного дослідженнѐ ми 
впорѐдкуюмо в декілька окремих, змістовно пов’ѐзаних між собоя блоків.  

По-перше, звернемось до існуячої практики плануваннѐ науково-
дослідної роботи (НДР) у фізичній культурі та спорті вже у роки державної 
незалежності України. До останнього часу цѐ робота здійснявалась на 
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підставі Зведеного плану НДР на п’ѐтирічку (останнім з опублікованих був 
план на 2011-2015 рр. *1+, а зараз ведетьсѐ активна робота з формуваннѐ 
такого плану на наступну п’ѐтирічку, на ѐкий ми покладаюмо великі надії). 
Длѐ складаннѐ такого плану відповідні вищі навчальні заклади самі 
визначали тематику своїх досліджень, запрошуячи пропозиції від 
потенційних керівників тем (тобто, своїх найбільш авторитетних науковців), 
ѐкі потім узагальняятьсѐ у цьому, вже Зведеному, плані.  

За очевидної демократичності такої процедури, ѐка, здавалосѐ б 
дозволѐю врахувати «ініціативи знизу», вона не позбавлена суттювих 
недоліків, серед ѐких звернемо увагу на наступне:  

- до змісту планів з одніюї п’ѐтирічки в іншу потраплѐли теми, котрі 
науковці розроблѐли протѐгом усього свого творчого життѐ. Зрозуміло, 
серед них ю такі, актуальність ѐких не зменшуютьсѐ десѐтиліттѐми, але ю й 
розробки, котрі головним чином з тих чи інших міркувань «корисні» лише 
длѐ самих цих вчених; 

- не планувались теми НДР, ѐкі «корисні» не окремим науковцѐм, 
але галузі фізичної культури і спорту, ѐка маю інтенсивно реформуватись, 
приміром, питаннѐ вивченнѐ інноваційних підходів до організації та 
управліннѐ розвитком окремих видів спорту на пост радѐнському просторі 
та в інших країнах; 

- ѐкщо й проводились дослідженнѐ за темоя управліннѐ розвитком 
фізичної культури і спорту, то питома вага робіт, ѐкі були присвѐчені 
ретроспективній рефлексії (вивчення минулого), суттюво перевищую 
розробки, спрѐмовані у майбутню, а саме педагогічному проектування 
можливих нових підходів тощо. 

Незрозуміло також ѐк потрапила до минулого Зведеного плану, 
безумовно, важлива тема, а саме «Методологічні та нормативно-правові 
засади організації фізкультурної освіти та кадрового забезпеченнѐ у сфері 
фізичної культури і спорту», адже у паспортах спеціальностей 24.00.01, 
24.00.02 та 24.00.03 такі дослідженнѐ не передбачені. Отже, підготовлена 
відповідно до вказаної теми дисертаціѐ формально не може бути 
прийнѐтоя до розглѐду у спеціалізовану вчену раду, адже такого напрѐмку 
немаю у вказаних паспортах спеціальностей. 

Нарешті зауважимо, що Міністерство молоді та спорту України 
зазвичай у мінімальній мірі приймаю участь у формуванні вузлових тем 
Зведеного плану, адже, ѐк зазначалось, у нас усе ще відсутнѐ державна 
політика у визначенні пріоритетів наукових досліджень, вклячаячи 
розробку шлѐхів подальшого використаннѐ їх результатів в інтересах 
інтенсивного розвитку фізичної культури і спорту. Це означаю, що 
плануваннѐ усього змісту НДР у сфері фізичної культури і спорту, фактично, 
передане самим науковцѐм, що нерідко вело до використаннѐ Зведеного 
плану в інтересах радше окремих керівників тем, аніж усіюї країни. 
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Як результат, у наказі міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту №4525 від 20.12.2010 р., що супроводжував Зведений план НДР на 
2011-2015 рр., не були зазначені діюві механізми впровадженнѐ результатів 
наукових досліджень у практику, усе вкотре покладалось на самих науковців. 

По-друге, розглѐнемо зміст паспорту наукової спеціальності на 
прикладі спеціальності 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. У цьому 
паспорті окреслені 28 напрѐмів досліджень (усі вони подані нижче), ѐкі 
здавалосѐ б, всебічно охопляять ця сферу. Ось ці напрѐми:  історіѐ розвитку 
становленнѐ та сучасний стан спорту. Напрѐми і види спорту в системі 
спортивного руху; міжнародний спортивний рух, спорт і держава;  
лябительство та професіоналізм у спорті; гуманістичні основи спорту; вплив 
спорту на суспільство та особистість; розвиток спорту та його напрѐмів в 
Україні та тенденції його розвитку у світі; організаційні та соціально-
економічні основи спорту; роль і місце спортсмена у спорті; матеріально-
технічне забезпеченнѐ підготовки спортсменів та проведеннѐ змагань; 
спортивні споруди й охорона навколишнього середовища; програмно-
нормативне забезпеченнѐ підготовки спортсменів; допінг у спорті; 
міжнародна олімпійська система; система олімпійської освіти; програма, 
організаціѐ та проведеннѐ Олімпійських Ігор. Види спорту в програмах 
Олімпійських Ігор; паралімпійські ігри, Дефлімпійські ігри, Спеціальні 
Олімпіади; історичні передумови, методологічні основи побудови системи 
підготовки спортсменів та її реалізаціѐ на практиці; система олімпійської 
підготовки національних команд із видів спорту; система дитѐчо-янацького, 
резервного та спорту вищих досѐгнень у загальній системі спорту; змаганнѐ 
та змагальна діѐльність спортсменів; сторони підготовки спортсменів 
(технічна, тактична, психологічна, фізична та теоретична), засоби та методи їх 
удосконаленнѐ; побудова процесу підготовки спортсменів у різних 
структурних утвореннѐх: багаторічна підготовка, чотирьохрічні олімпійські 
цикли, підготовка в макро-, мезо-, мікроциклах і тренувальних занѐттѐх; 
відбір, оріюнтаціѐ, управліннѐ, контроль, моделяваннѐ та прогнозуваннѐ в 
системі підготовки спортсменів; підготовка та змагальна діѐльність з 
урахуваннѐм клімато-географічних умов; підвищеннѐ ефективності 
тренувальної та змагальної діѐльності з урахуваннѐм використаннѐ 
ергогенних засобів і спеціального харчуваннѐ; система управліннѐ процесами 
стомленнѐ, відновленнѐ, підвищеннѐ працездатності та формуваннѐ реакцій 
адаптації у процесі підготовки спортсменів; оптимізаціѐ процесу підготовки 
спортсменів на різних етапах спортивного вдосконаленнѐ з урахуваннѐм 
медико-біологічних та психологічних закономірностей формуваннѐ підготов-
леності спортсменів; травматизм у спорті та профілактика спортивних травм. 

Вивченнѐ змісту паспорту викликаю чимало запитань, приміром 
наступне, ѐкоя маю бути кваліфікаціѐ членів Спеціалізованої вченої ради, а за 
кількістя вона складаю зазвичай 15 науковців, причому інколи за двома 
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спеціальностѐми одночасно, ѐкі здатні компетентно оцінити дисертації від, 
приміром, напрѐму «спортивні споруди й охорона навколишнього 
середовища» до «підвищеннѐ ефективності тренувальної та змагальної 
діѐльності з урахуваннѐм використаннѐ ергогенних засобів і спеціального 
харчуваннѐ»? Як правило роль експертів покладено на офіційних опонентів, 
ѐкі повинні бути висококваліфікованими фахівцѐми з відповідного напрѐму. 
Але члени ж Спеціалізованої вченої ради повинні й самі глибокого розумітись 
на сутності дослідженнѐ, винесеного на публічний захист, самостійно 
здійснявати експертну оцінку роботи і, нарешті,  голосувати свідомо щодо 
відповідної дисертації на офіційному захисті. 

Відтак не дивно, що Спеціалізовані ради з острахом зустрічаять 
роботи ѐкі, формально відповідаять паспорту спеціальності, але 
відповідних фахівців у складі ради немаю. Аналіз дисертацій, ѐкі 
захищаятьсѐ у спеціалізованих вчених радах сфери фізичної культури і 
спорту свідчить, що в залежності від тіюї чи іншої ради, вони приймаять до 
захисту дисертаційні роботи загалом лише до 10 напрѐмів з перерахованих 
вище у паспорті спеціальності 24.00.01. Відомо, коли дисертаціѐ у повній 
мірі відповідаю ѐкомусь напрѐму НДР, приміром, «Історичні передумови, 
методологічні основи побудови системи підготовки спортсменів та її 
реалізаціѐ на практиці», її не бажаять приймати до захисту, адже 
«…реалізаціѐ на практиці» веде дослідника до вдосконаленнѐ змісту 
професійної підготовки тренерів, але цей важливий аспект не 
передбачений длѐ дослідженнѐ за науковоя спеціальністя 24.00.01 
(радше 13.00.04 за класифікаціюя ВАК України – теоріѐ і методика 
професійної освіти, ѐка відноситьсѐ до педагогічних наук). 

Виникаю питаннѐ, а у ѐкий спосіб долались подібні проблеми за часів 
СРСР, а нині в Російській Федерації і Білорусі? У цих країнах існую 
спеціальність 13.00.04 - «Теоріѐ і методика фізичного вихованнѐ, спортивного 
тренуваннѐ, оздоровчої та адаптивної фізичної культури», що визначаю 
методологія фізичної культури, основні напрѐми фундаментальних і 
прикладних досліджень з наукового обґрунтуваннѐ її змісту й методики, 
нормативної основи, специфіки управліннѐ та особливостей організації, але 
власне до галузі педагогіки всіх їх природно прив’ѐзую вказівка на «теорія і 
методику» навчаннѐ, вихованнѐ тощо.  

Області досліджень, вклячені там до даної спеціальності: 
1. Фундаментальні проблеми загальної теорії фізичної культури. 
1.1. Загальні закономірності розвитку, функціонуваннѐ та 

вдосконаленнѐ системи фізичної культури; 
1.2. Управліннѐ в системі фізичної культури; 
1.3. Загальні закономірності розвитку, функціонуваннѐ та 

вдосконаленнѐ рухових (фізичних) здібностей (ѐкостей); 
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1.4. Засоби і методи фізичної культури в цілѐх профілактики 
шкідливих звичок, зміцненнѐ здоров'ѐ, загартовуваннѐ організму, 
підвищеннѐ стійкості лядини до несприѐтливих факторів природного 
середовища та екстремальних умов життюдіѐльності; 

1.5. Нормативна база фізичної культури. 
2. Теоріѐ і методика фізичного вихованнѐ. 
2.1. Теоретико-методологічні та історико-логічні проблеми фізичного 

вихованнѐ; 
2.2. Фізичне вихованнѐ в системі дошкільної, середньої, середньої 

спеціальної та вищої освіти. 
3. Теоріѐ і методика спорту. 
3.1. Спорт ѐк соціальне ѐвище; 
3.2. Система підготовки спортсменів. 
3.2.1. Методологічні концепти побудови загальної теорії підготовки 

спортсменів та її реалізаціѐ на практиці; 
3.2.2. Змагальна діѐльність у спорті; 
3.2.3. Загальні основи підготовки спортсменів; 
3.2.4. Техніко-тактична і психологічна підготовка спортсменів; 
3.2.5. Рухові (фізичні) здібності (ѐкості) і фізична підготовка 

спортсменів: 
3.2.6. Макроструктура процесу підготовки спортсменів; 
3.2.7. Мікро- та мезоструктури процесу підготовки спортсменів; 
3.2.8. Відбір, оріюнтаціѐ, управліннѐ і контроль в системі підготовки 

спортсменів; 
3.2.9. Моделяваннѐ та прогнозуваннѐ в системі підготовки 

спортсменів; 
3.2.10. Екстремальні умови в системі підготовки та змагальної 

діѐльності спортсменів; 
3.2.11. Поза тренувальні і поза змагальні фактори у системі 

підготовки та змагальної діѐльності спортсменів; 
3.3. Система підготовки яних спортсменів; 
3.4. Теоріѐ і організаціѐ масового спорту; 
3.5. Система підготовки спортсменів військовослужбовців. 
4. Теоріѐ і методика професійно-прикладної фізичної культури та 

фізичної підготовки військовослужбовців. 
4.1. Загальні закономірності розвитку, функціонуваннѐ та 

вдосконаленнѐ системи професійно-прикладної фізичної культури та 
фізичної підготовки військовослужбовців; 

4.2. Змістовна і нормативна основа системи професійно-прикладної 
фізичної культури та фізичної підготовки військовослужбовців; 

5. Теоріѐ і методика оздоровчої фізичної культури. 
5.1. Методологіѐ оздоровчої фізичної культури; 
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5.2. Оздоровча фізична культура у процесі життюдіѐльності лядини; 
5.3. Фізкультурно-оздоровчі технології. 
6. Теоріѐ і методика адаптивної фізичної культури. 
6.1. Теоретико-методологічні та методичні проблеми адаптивної 

фізичної культури; 
6.2. Проблеми фізичної освіти і вихованнѐ інвалідів та осіб з 

відхиленнѐм стану здоров'ѐ всіх соціально-демографічних і нозологічних 
груп; 

6.3. Види адаптивного спорту, що входѐть до програми Олімпійських 
ігор, ігор спеціальної олімпіади та Всесвітніх ігор глухих («тихих ігор»), а 
також наукове обґрунтуваннѐ змісту і спрѐмованості нових видів спорту 
інвалідів; 

6.4. Рухова реакціѐ, інтегровані програми, що поюднуять певний вид 
адаптивної фізичної культури з мистецтвом і творчоя діѐльністя інвалідів 
та осіб з відхиленнѐм стану здоров'ѐ всіх соціально-демографічних і 
нозологічних груп; 

6.5. Адаптивна фізична реабілітаціѐ, відновленнѐ і вдосконаленнѐ 
фізичного, психологічного та соціального здоров'ѐ інвалідів. 

7. Психологіѐ фізичної культури. 
7.1. Психологічні закономірності фізичного вихованнѐ молоді; 
7.2. Психологіѐ особистості та діѐльність вчителѐ фізичної культури; 
7.3. Психологічні аспекти оріюнтації та відбору в різні види спорту; 
7.4. Психологіѐ дитѐчого та янацького спорту; 
7.5. Психологічні закономірності психічного і фізичного 

вдосконаленнѐ в процесі занѐть масовим спортом (мотиваціѐ, формуваннѐ 
навичок, розвиток фізичних, психічних і моральних ѐкостей); 

7.6. Психологіѐ змаганнѐ в спорті вищих досѐгнень; 
7.7. Психологіѐ особистості та діѐльності тренера; 
7.8. Соціально-психологічні аспекти фізичної культури. 
Галузь, відповідно до змісту розробок: педагогічні та психологічні 

науки. 
Порівнѐннѐ змісту двох паспортів спеціальностей свідчить про те, в 

Україні відбулась спроба охопити зазначеними вище напрѐмами 
досліджень спеціальності 24.00.01 уся низку науково-практичних проблем, 
ѐкі притаманні не області теорії і методиці але власне складній і 
багатоаспектній сфері спорту, ѐк такій.   

По-третю, автори публікації зазначаять, що «сферу спорту» можна 
визначити, ѐк полі процесуальне, спеціально організоване професійне 
співтовариство. Працяячі у конкретному виді спорту фахівці ю носіѐми ѐкоїсь 
цілісної діѐльності з підготовки спортсменів, формуять даний вид спорту ѐк 
загальну длѐ них справу. Основні «сферні» процеси, що забезпечуять 
створеннѐ і розвиток культурної практики підготовки спортсменів, це 
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породженнѐ нового (ідей розвитку виду, методик, технологій), ѐкі слід 
віднести до діѐльності виробництва. Крім того, це діѐльність відтвореннѐ 
(навчаннѐ тренерських кадрів, поширеннѐ методик спортивного тренуваннѐ, 
підтримка існуячих традицій, що забезпечуять традиції у розвитку спорту). 
Нарешті, це процеси виведеннѐ з ужитку віджилого, не продуктивного, тобто 
застарілих методик тренуваннѐ, зразків спортивної форми та інвентаря тощо 
(по суті, це робота культурної, тобто підготовленої і акуратно виконаної 
утилізації або «похованнѐ» віджилих форм і видів діѐльності, що гальмуять 
подальший розвиток виду спорту) *8+. 

Організаціѐ зазначених та інших сферних процесів, вклячаячи 
організація, керівництво та управліннѐ, безпосередня підготовку кадрів 
длѐ роботи у тих чи інших видах спорту і становленнѐ їх професіоналізму 
ведуть до того, що задіѐні в них фахівці здатні не тільки бути виконавцѐми 
рішень свого керівництва, але й володіти достатніми професійними 
ѐкостѐми длѐ того, аби зайнѐти діѐльну і творчу позиція, а також 
результативно співпрацявати з різними представниками у своїй галузі (тут 
це окремий вид спорту, що неперервне розвиваютьсѐ), виѐвлѐти при цьому 
існуячі проблеми, організовувати одержаннѐ і використаннѐ поки що 
відсутнього знаннѐ, ѐке необхідне длѐ розвитку даного виду спорту *8+. 

Таким чином, існуячі уѐвленнѐ про сферу спорту, обов’ѐзково виводѐть 
нас до потреби забезпеченнѐ такого сферного процесу ѐк підготовка кадрів 
та ѐкісне підвищеннѐ їхньої кваліфікації. Однак, ѐк зазначалось, паспорт 
спеціальності 24.00.01 чітко не передбачаю напрѐму досліджень, пов’ѐзаного 
з підготовкоя кадрів. Натомість, поза усѐким сумнівом авторитетний вищий 
навчальний заклад Російської Федерації, а саме Російський державний 
університет фізичної культури, спорту, молоді і туризму, лише кілька років 
тому відновив дія Спеціалізованої ради за спеціальністя 13.00.04 – теоріѐ і 
методика фізичного вихованнѐ, спортивного тренуваннѐ, оздоровчої і 
адаптивної фізичної культури. Усі попередні роки тут існувала лише 
Спеціалізована рада за фахом 13.00.08 – теоріѐ і методика професійної освіти, 
тож пріоритет мало саме науково-методичне забезпеченнѐ підготовки 
тренерів та викладачів з фізичної культури і спорту. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
1. У сучасній Україні потрібно більш діюво, ніж це відбувалось до 

останнього часу, використовувати можливості наукових досліджень длѐ 
інтенсифікації розвитку області фізичної культури і спорту, передумовоя 
чого ю достатнѐ кількість висококваліфікованих фахівців з науковими 
ступенѐми, а також створене Міністерство молоді та спорту України, ѐке 
маю визначатись із пріоритетами щодо спрѐмованості актуальних длѐ 
країни розробок, відшукувати можливості підтримки їх упровадженнѐ у 
практику фізичної культури і спорту. 
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2. Потребую уточненнѐ місце наукових досліджень із проблем 
фізичної культури і спорту у структурі наукових спеціальностей України. Тут 
можливі декілька варіантів, наприклад, доопрацяваннѐ паспортів 
спеціальностей (спеціалізацій)  24.00.01, 24.00.02, 24.00.03, або з оглѐду на 
те, що спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», за ѐкоя готуять 
фахівців длѐ ціюї сфери, починаячи з 2015 р. уведена до галузі знань 
«Освіта», можливе поверненнѐ цих спеціальностей (або за прикладом 
інших країн, одніюї такої спеціальності) до області педагогічних наук. У 
цьому випадку потрібно прирівнѐти науковців, ѐкі раніше отримали 
дипломи кандидатів та докторів наук з фізичного вихованнѐ і спорту, до 
фахівців з педагогіки, ѐким вони насправді і ѐвлѐятьсѐ. 

3. Якщо спеціальності за шифрами 24.00.01, 24.00.02 і 24.00.03 будуть 
у подальшому збережені, потрібно вклячити напрѐмок наукових 
досліджень за темоя вдосконаленнѐ підготовки і перепідготовки фахівців 
фізичної культури і спорту у паспорти цих наукових спеціальностей. Якщо ж 
в Україні буде прийнѐте рішеннѐ про відновленнѐ спеціальності «Теоріѐ і 
методика фізичного вихованнѐ, спортивного тренуваннѐ, оздоровчої і 
адаптивної фізичної культури» у звичних рамках педагогічної науки, 
потрібно уточнити (суттюво зменшити) напрѐми наукових досліджень у 
теперішніх паспортах зазначених спеціальностей, наблизивши їх до власне 
теорії і методики фізичної культури і спорту. 

Перспектива подальших досліджень пов’ѐзана з потребоя 
організації наукової дискусії відносно проблем, що були порушені у статті, 
результатом ѐкої повинна стати розробка державної політики щодо 
наукових досліджень з проблем фізичної культури і спорту та сприѐннѐ їх 
упровадження у практику.  
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РЕЗЯМЕ 
Приходько В., Томенко О., Михайличенко О. Совершенствование организации и 

содержаниѐ научных исследований в области физического воспитаниѐ и спорта в 
Украине как важной предпосылкой длѐ их реформы.  

Цель - обосновать необходимость улучшениѐ организации и содержаниѐ 
научных исследований как необходимых предпосылок длѐ дальнейшего 
реформированиѐ физической культуры и спорта, наметить пути длѐ дальнейшего 
определениѐ государственной политики в этой области. Методы исследованиѐ: 
изучение документальных материалов, абстрагирование, анализ и синтез, индукциѐ 
и дедукциѐ, идеализациѐ и обобщение.  

В статье рассмотрены пути улучшениѐ организации и содержаниѐ научных 
исследований как необходимых предпосылок длѐ дальнейшего реформированиѐ 
физической культуры и спорта. Путѐми совершенствованиѐ организации и 
содержаниѐ научных исследований в области физической культуры и спорта 
ѐвлѐятсѐ: пересмотр паспорта специальностей (специализаций) 24.00.01, 24.00.02, 
24.00.03, в пределах специальности 017 «Физическаѐ культура и спорт» в свѐзи с 
расширением их содержаниѐ; вклячение исследований, свѐзанных с 
совершенствованием подготовки и переподготовки специалистов по физической 
культуре и спорту в паспорта этих научных специальностей.    

Ключевые слова: спорт, физическаѐ культура, паспорт научной 
специальности, план научно-исследовательской работы. 

SUMMARY 
Prukhodko V., Tomenko O., Mikhailichenko O. The improvement of the organization 

and content of scientific research of physical education and sport in Ukraine as an important 
precondition for its reform.  

The aim of the article is to justify the need to improve the organization and content of 
scientific research as essential preconditions for the further reform of physical culture and 
sport, the ways for further definition of the state policy and this sphere are outlined.  

The research methods are the following: a study of documentary materials, 
abstraction, analysis and synthesis, induction and deduction, idealization and generalization.  
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Results.The article reveals the ways of improving the organization and content of 
scientific research as essential preconditions for the further reform of physical culture and sport. 
The role of scientific research on the problems of physical culture and sport in the structure of 
scientific specialties in Ukraine is defined. There are several options, for example, revision of 
passports majors (specialisations), 24.00.01, 24.00.02, 24.00.03, or in view of the fact that 
specialty 017 «Physical culture and sport», which prepares specialists for this sphere, starting 
from 2015 the branch of knowledge education is withering, it is possible to return them (or to  
follow the example of other countries, one such specialty) to the area of pedagogical sciences.  

If the specialty of the codes 24.00.01, 24.00.02 and 24.00.03 are further stored, you need 
to turn the direction of scientific researches on the improvement of training and retraining of 
specialists. If the decision restores «Theory and methodology of physical education, sports 
training, improving and adaptive physical education» in the usual framework of pedagogic 
science, you need to specify the (significantly smaller) directions of scientific researches in their 
specialties, bringing them to your own theory and methodology of physical culture and sports. 

The prospect of further research is related to the needs of the scientific debate 
regarding issues that were raised in the article, the result of which should be the 
development of state policy on scientific research of physical culture and sports and promote 
their implementation in practice. 

Key words: sport, physical education, passport of scientific specialty, scientific-
research work. 
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ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЦІННОСТІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛа МУЗИКИ ДО СПІВАЦЬКОЇ ДІаЛЬНОСТІ  

 

У статті на основі  аналізу наукових джерел, програм навчальних дисциплін; 
практичного досвіду узагальнено дослідницькі напрацяваннѐ щодо цінностей 
праксеологічного підходу у методичній підготовці майбутніх учителів музики до 
співацької діѐльності. Визначено, що занѐттѐ, самостійну роботу з вокалу, 
педагогічну практику студентів важливо здійснявати з урахуваннѐм  принципів 
досконалої педагогічної діѐльності, зокрема, прогнозуваннѐ можливих результатів 
педагогічної діѐльності; принципів співацького навчаннѐ (цілісності, адаптивності, 
резонансного звукоутвореннѐ, розвитку та збереженнѐ співацького голосу; 
принципів інтенсифікації, рефлексивного сприйманнѐ художніх образів музичних 
творів; свідомої опори на художньо-особистісний діалог;  проективності. 

Ключові слова: майбутній учитель музики, методична підготовка, співацька 
діѐльність, педагогічна праксеологіѐ, цінності, принципи досконалої педагогічної 
діѐльності. 

 

Постановка проблеми. Конкурентноздатна, всебічно розвинена цілісна 
особистість, інноватор з активноя позиціюя, здатний змінявати навколишній 
світ та вчитисѐ впродовж життѐ, – така характеристика випускника 
загальноосвітнього навчального закладу представлена освітѐнській громаді в 
концепції «Нової української школи» *15+. Документ привертаю увагу, 
зокрема, на загальнокультурну грамотність особистості; здатність розуміти 
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твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати 
ідеї, досвід та почуттѐ за допомогоя мистецтва; усвідомлявати  власну 
національну ідентичність ѐк підґрунтѐ поваги до культурного розмаїттѐ інших 
націй. З-поміж восьми базових компонентів концепції «Нової української 
школи» виокремимо і педагогіку  партнерства, в основу ѐкої  покладено 
спілкуваннѐ, взаюмодія та співпраця між учителем, учнем і батьками, що 
сприѐять розкриття та розвитку здібностей, талантів і можливостей кожної 
дитини; умотивованість учителѐ, ѐкий володію свободоя творчості і 
розвиваютьсѐ професійно; оріюнтація освітнього процесу на потреби учнѐ, 
дитиноцентризм; цінності вихованнѐ. Такі вимоги актуалізуять необхідність 
удосконаленнѐ теоретичних, методичних, організаційних основ  підготовки 
майбутніх учителів,  значноя міроя майбутніх учителів музики у вищих 
педагогічних навчальних закладах,  у професійній діѐльності ѐких тісно 
переплітаятьсѐ функції організатора музичної діѐльності школѐрів,  
музиканта,  співака і  психопедагога. 

Музично-педагогічна діѐльність у загальноосвітній школі вимагаю 
освіченості, ерудованості, інтелектуальності, здатності учителѐ музики  бути 
особистістя зі сформованими світоглѐдом, поглѐдами, переконаннѐми, 
проѐвлѐти себе справжнім творцем навчально-виховного процесу *22, 5+. На 
духовний світ дитини, її світосприйманнѐ і світовідчуттѐ суттюво впливаю 
співацька майстерність учителѐ музики. Педагогу важливо віртуозно володіти 
уміннѐми застосовувати необхідні методи, прийоми удосконаленнѐ власного 
співу і успішно, раціонально користуватисѐ ними у процесі вокального 
розвитку учнів.  Вагомість  співацької діѐльності учителѐ музики обумовлена  
віковічними співацькими традиціѐми українського народу, потребами 
суспільства виховувати загальну музичну культуру й естетичні смаки учнів на 
еталонних зразках українського та світового вокального мистецтва, 
обумовлена і підвищеним інтересом дітей та янацтва до розвитку співацьких 
здібностей, умінь, співацького голосу і слуху, виконавських навичок.  

Дослідно-експериментальна робота, ѐка триваю у Національному 

педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Кіровоградському 
державному педагогічному університеті імені В.Винниченка, Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, Полтавському 
державному педагогічному університеті на занѐттѐх з музично-методичних 

курсів, засвідчую: ефективність уроку музики, творчих позаурочних занѐть із 
учнѐми-солістами, ефективність організації гурткової роботи вокального або 
хорового колективу, підготовки учнів до концертних виступів,  фестивалей, 
оглѐдів самодіѐльності, конкурсів, творчих проектів тощо забезпечую 
успішний учитель, коуч, фасилітатор, тьятор, модератор індивідуальної 
освітньої траюкторії дитини, котрий уміло, використовуячи високохудожній 
репертуар, сучасні наочні матеріали, звукопідсиляячу апаратуру, з 
урахуваннѐм глибоких знань специфіки співацької діѐльності, організаційно-
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просвітницьких знань, вокальної майстерності, формую мотивація до занѐть 
вокально-виконавськоя діѐльністя [2, 276].   

Такі вимоги виѐскравляять праксеологічний складник, 
праксеологічні цінності методичної підготовки майбутніх учителів музики 
до співацької діѐльності у загальноосвітній школі, з-поміж ѐких виділимо  
раціональність, доцільність, оптимальність, ѐкість, творчість, ініціативність, 
вправність, майстерність. Разом з тим практичний досвід, опитуваннѐ  
викладачів вокальних дисциплін (26 респондентів з названих вище ВНЗ), 
учителів музики (43 респонденти Київської, Сумської, Полтавської 
областей) засвідчуять, що більшість студентів не володіять на належному 
рівні методикоя співацького вихованнѐ учнів; залишаютьсѐ проблемоя 
ефективність цього впливу на розвиток особистісної свободи школѐра,  
самоактивність та самореалізаціѐ особистості.  

Аналіз актуальних досліджень. Важливість співацької діѐльності,  
вагомість виконавських умінь майбутнього вчителѐ музики порѐд з 
педагогічними (методичними), психологічними, культурологічними, 
організаційними, просвітницькими знаннѐми та уміннѐми  підтверджуять 
нормативні документи, зокрема стандарт вищої освіти, освітньо-
кваліфікаційна характеристика підготовки бакалавра за спеціальністя 
6.010100 – Педагогіка і методика середньої освіти. Музика *24+. Специфіку 
мистецько-педагогічної діѐльності вчителѐ музики в загальноосвітніх 
навчальних закладах досліджуять Л. Масол, К. Сергююва, Л. Хлюбнікова; 
професійний розвиток викладача музичного мистецтва Н. Сегеда, 
концептуальні основи професійної, у тому числі методичної підготовки 
майбутнього вчителѐ музики до виконавської діѐльності висвітлено у працѐх 
Е. Абдулліна, Л. Арчажнікової, Н. Гребеняк, О. Єрошенко, Н. Овчаренко, 
Г. Падалки, О. Ростовського, Т. Ткаченко. Взаюмодії вокального та 
методичного компонентів майбутніх учителів музики присвѐчено 
дослідженнѐ Л. Василенко, праксеологічному контексту методичної 
підготовки майбутнього вчителѐ музики – дослідженнѐ Т. Бодрової. 
Особливості  педагогічної праксеології ѐк методологічного знаннѐ про 
загальні принципи і способи раціональної та продуктивної педагогічної 
діѐльності вивчаять Н. Гузій, І. Зѐзян, І. Колесникова, А. Ліненко, 
Л. Монахова, В. Савіцька, Т. Садова, О. Титова та ін.  

Мета статті: узагальнити наукові напрацяваннѐ дослідників щодо 
цінностей  праксеологічного підходу, принципів педагогічної праксеології  у 
методичній підготовці майбутнього вчителѐ музики до співацької діѐльності.  

Методи дослідженнѐ. Використано теоретичні методи: аналіз, 
синтез, узагальненнѐ наукових джерел; емпіричні: педагогічне 
спостереженнѐ, опитуваннѐ учителів і викладачів, аналіз програм 
навчальних дисциплін; аналіз практичних занѐть з постановки голосу зі 
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студентами мистецьких факультетів; осмисленнѐ власного педагогічного 
досвіду роботи зі студентами у класі вокалу.   

Виклад основного матеріалу. Як показую аналіз наукових джерел, до 
основних завдань співацької діѐльності учителѐ музики в загальноосвітній 
школі фахівці  відносѐть такі: навчити учнів виразному артистичному 
виконання шкільного пісенного репертуару, окремих фольклорних, 
класичних, сучасних творів; сольному, ансамблевому, хоровому співу; 
аналізувати й інтерпретувати музичні твори; встановлявати міжпредметні 
зв’ѐзки та зв’ѐзки між видами мистецтва; розвивати в учнівської молоді 
загальні, музичні та вокальні здібності;  стимулявати їх до творчого 
самовираженнѐ в художній діѐльності *17, 50+.  Доцільно піклуватисѐ не 
тільки про ѐкість, власне, тексту пісні, а й про ѐкість виконаннѐ, –  зауважую Н. 
Гродзенська, – робота над піснея – це захопляячий процес, у ѐкому ю 
творчий елемент, це  наполегливе і поступове сходженнѐ на висоту *3, 129]. 

Як показую аналіз програм навчальних дисциплін «Постановка 
голосу»  [11], «Методика викладаннѐ вокалу у вузі» *12; 19+, «Основи 
вокальної методики» *4+, методичну підготовку студентів до співацької 
роботи зі школѐрами фахівці спрѐмовуять на оволодіннѐ фаховими, 
психолого-педагогічними знаннѐми щодо фізіологічних особливостей 
голосоутвореннѐ у дорослих і дітей, естетично-ціннісних ѐкостей 
вокального звуку відповідно до сучасних вимог співацького навчаннѐ, на 
розвиток вокального слуху у школѐрів; на розвиток вокально-технічних та 
виконавських можливостей, вокально-виконавських компетенцій кожного 
студента, сценічної майстерності.  

Відрадно, що  у пропонованому змісті, формах і методах роботи на 
занѐттѐх автори програм уже частково враховуять цінності  системного, 
діѐльнісного, компетентнісного, особистісно оріюнтованого, аксіологічного, 
культурологічного, семіотичного та герменевтичного підходів. Понѐттѐ 
«цінності» характеризуять  ѐк специфічні соціальні визначеннѐ  об'юктів 
навколишнього світу,  їх позитивне або негативне значеннѐ длѐ лядини і 
суспільства (благо, добро і зло, прекрасне і потворне), що наѐвне в ѐвищах 
суспільного життѐ і природи *27, 416+. Т. Садова слушно зазначаю, що вже в 
самому слові «цінність» закладено ідея корисності длѐ лядини *21, 416].  

Урахуваннѐ положень, зокрема, компетентнісного підходу сприѐю 
проведення індивідуальної вокальної, вокально-хорової (колективної) 
роботи в загальноосвітній школі. Особистісно оріюнтований підхід даю 
можливість аналізувати стан і розвиток особистісно-професійних рис, 
формувати  особистісні мотиви, потреби, інтереси, індивідуальні вікові та 
психологічні особливості, вокально-педагогічний досвід, загальні, музичні і 
специфічні вокальні здібності майбутніх учителів музики. Положеннѐ 
культурологічного підходу використовуюмо ѐк длѐ відбору 
високохудожнього, різностильового та різножанрового матеріалу відповідно 
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до віку та здібностей, так і длѐ формуваннѐ співацької  культури: культури 
співацького голосу ѐк  проѐву лядської сутності; сприйманнѐ і розуміннѐ 
майбутніми педагогами жанрово-стильових особливостей вокальних творів 
різних історичних епох; національних традицій різних вокальних шкіл; 
формуваннѐ умінь аналізувати текст пісні в культурологічному контексті. 
Аксіологічний підхід даю змогу спрѐмовувати занѐттѐ  на визначеннѐ 
вокально-мистецьких цінностей твору, на формуваннѐ ціннісних оріюнтацій,  
осмисленнѐ і переживаннѐ особистістя досвіду власної співацької діѐльності; 
аксіологічний підхід  дозволѐю оріюнтувати зміст, форми та методи співацької 
підготовки на ціннісне сприйнѐттѐ. Акмеологічний підхід сприѐю активізації 
мотиваційно-цільової сфери, здібностей, особистісних ѐкостей, 
самосвідомості, що сприѐю ефективній самореалізації. А.Козир визначаю 
акмеологічний підхід ѐк сукупність прийомів, засобів дій, що дозволѐять 
ефективно вирішувати завданнѐ продуктивого особистісно-професійного 
розвитку длѐ досѐгненнѐ професіоналізму *5+. Діѐльнісний підхід даю 
можливість збагатити методичну підготовку майбутніх учителів музики до 
співацької діѐльності практикооріюнтованим змістом, формами, методами і 
засобами, що враховуять психологія дітей; досвід та ідеї вчителів-новаторів.  

У цьому контексті важливе і застосуваннѐ положень 
праксеологічного підходу (від грец. «праксин» – діѐ, досвід,  досконала 
діѐ). Про специфіку досконалої, ефективної діѐльності написано у науково-
популѐрних студіѐх  польських дослідників Т.Котарбинського «Трактат про 
гарну роботу» і Т. Пщаловського «Принципи досконалої діѐльності». 
Праксеологіѐ, на переконаннѐ Т. Пщоловського, займаютьсѐ 
цілеспрѐмованоя діюя, тобто навмисноя і свідомоя з поглѐду її 
результативності, оріюнтованоя на досѐгненнѐ поставлених цілей *20, 18]. 
Ефективна діѐльність, ефективна діѐ повинна відповідати комплексу 
вимог, – зазначаютьсѐ у науковій студії Т. Котарбіньського: бути 
результативноя, продуктивноя, досѐгати поставленої мети, «правильноя» 
(точноя, максимально наближеноя до зразка-норми), «чистоя» (тобто 
максимально уникати непередбачених наслідків), «надійноя» 
(об’юктивноя) та послідовноя. Основним критеріюм практичної 
«успішності» дії ю її доцільність.  [8, 219+. Основним завданнѐм педагогічної 
праксеології, за І. Колесніковоя, О. Тітовоя, ю розробка і обґрунтуваннѐ 
норм ефективної, справної, умілої  педагогічної діѐльності *6, 14]. 

Методична підготовка майбутніх учителів музики до співацької 
діѐльності, побудована з урахуваннѐм цінностей праксеологічного підходу, 
передбачаю всебічний аналіз музично-педагогічної діѐльності, 
цілеспрѐмоване розробленнѐ засобів її удосконаленнѐ длѐ підвищеннѐ 
продуктивності, обґрунтоване плануваннѐ, раціональне використаннѐ часу, 
зусиль та ін. Слушно зауважую Т.Бодрова, що діѐльність учителѐ, 
організована з позицій праксеологічного підходу, дозволѐю побачити її 
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завершений технологічний цикл, даю змогу вплітати й застосовувати 
«технологічні ланцяжки», алгоритми послідовних і цілеспрѐмованих дій, 
майстерно їх варіявати*1, 9].  

У методичній підготовці, ѐк показую аналіз наукових джерел і 
практичного досвіду, доцільно враховувати низку спеціальних принципів, 
сутність ѐких пронизана цінностѐми педагогічної праксеології. 
Професійним обов’ѐзком педагога насамперед ю навчити дитину розуміти 
та цінувати вокальне мистецтво, пісня, тому необхідним компонентом 
музично-педагогічної, у тому числі співацької  діѐльності вважаюмо  
здатність майбутніх учителів музики до організаційної роботи та 
просвітництва з музики: відвідуваннѐ та участь у концертах, виставах, 
зустрічах зі співаками, творчими колективами, у фестивалѐх, конкурсах, 
творчих проектах. З-поміж принципів досконалої педагогічної діѐльності, 
зокрема, використовуюмо постановку педагогічних цілей; уміннѐ 
зіставлѐти, порівнявати, аналізувати поставлену мету і здобуті результати; 
прогнозуваннѐ можливих результатів педагогічної діѐльності; плануваннѐ 
наступних дій з використаннѐм можливостей особистості у саморозвитку, 
самовихованні та самовдосконаленні *9, 127–130].  

Будь-ѐка форма спілкуваннѐ з музикоя, музичним твором 
спрѐмована на те, щоб учні навчилисѐ сприймати, розвивали культуру 
голосу,  співацького слуху  (здатність визначати з максимальноя точністя, 
рухами ѐких м’ѐзових груп можна сформувати той чи інший звук, 
відобразити його висоту, відчути резонатори і т.ін.) та інтонаційного слуху 
(здатність розрізнѐти в межах інтервальної зони інтонаційні відхиленнѐ і 
відтворявати голосом одну з інтонацій ціюї зони).  Така діѐльність спонукаю 
враховувати також принципи співацького навчаннѐ, ѐкі виділѐять 
Л. Чернова та Д. Чернов: принципи цілісності (полѐгаю в юдності сприйнѐттѐ 
слухового еталону голосу та техніки його відтвореннѐ в тій чи іншій 
співацькій манері - академічній, народній, естрадній), адаптивності 
(пристосуваннѐ до хорового і сольного звучаннѐ, до функціонуваннѐ голосу 
в різних видах діѐльності - на уроках сольфеджіо, вокалу, музичної 
літератури, диригуваннѐ, у процесі педагогічної практики) *28+. Ураховуюмо 
принцип резонансного звукоутвореннѐ, розроблений  В.Морозовим. 
Ідетьсѐ про систему уѐвлень про взаюмопов'ѐзані між собоя акустичні, 
фізіологічні і психологічні закономірності освіти і вихованнѐ співацького 
голосу, що обумовляять його високі естетичні та вокально-технічні ѐкості 
за рахунок максимальної активізації резонансних властивостей голосового 
апарату) *13].  

На занѐттѐх  дотримуюмосѐ і принципу розвитку та збереженнѐ 
співацького голосу, профілактики професійних захворявань співака, що 
висвітлений у праці Д. Ляша *10, 103]. Важливий також принцип 
інтенсифікації, що при скороченні аудиторних годин передбачаю  
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актуалізація внутрішніх резервів навчального процесу на основі 
використаннѐ ефективних педагогічних технологій *5, 183; 16+. У дослідно-
експериментальній роботі керуюмосѐ також принципами рефлексивного 
сприйманнѐ художніх образів музичних творів (ґрунтуютьсѐ  на глибокому 
пізнанні себе, оціняванні власних вчинків крізь призму художньо-
музичного тексту,  спонукаю  до переживаннѐ почуттів натхненнѐ); свідомої 
опори на художньо-особистісний діалог (забезпечую розвиток мотиваційної 
сфери студентів, створеннѐ сприѐтливого середовища длѐ творчої праці);  
проективності  (дозволѐю забезпечити цілеспрѐмованість навчальних 
занѐть, самостійної роботи щодо траюкторії особистісного розвитку 
майбутнього вчителѐ музики засобами інноваційних технологій [23; 26; 29]. 

Успішність і продуктивність музичної діѐльності залежить від сили і 
ѐскравості музично-слухових уѐвлень і вміннѐ лядини свідомо оперувати 
ними – такий висновок відомого дослідника Б. Теплов [25+ покладений 
нами в основу роботи над створеннѐм художнього образу і втіленнѐм 
композиторського задуму твору, ѐку проводимо на занѐттѐх з постановки 
голосу, методики викладаннѐ вокалу, враховуячи  життювий і музичний 
досвід студентів. На початковому етапі пропонуюмо майбутнім учителѐм 
музики виконати вправи на аналіз окремих фраз твору, що передаятьсѐ з 
різним настроюм (радісно, сумно, ніжно, томно, з обуреннѐм, злобно, 
глузливо тощо). Потім виконуюмо музично-теоретичний аналіз і складаюмо 
план музичного твору; розглѐдаюмо різні варіанти фразуваннѐ, ритмічного 
виконаннѐ, артикулѐції, тембрового звучаннѐ, манери звуковеденнѐ, 
звуковибодуваннѐ, що допомагаю знайти виразнішу  інтерпретація твору, 
активізую творчий розвиток (за С. Коноваловоя, Н. Коростильовоя) *7]. 

Акцент на праксеологічних цінностѐх у методичній підготовці майбутніх 
учителів музики до співацької діѐльності даю підстави засвідчити більш тісний 
взаюмозв'ѐзок психолого-педагогічних, музичних, методичних дисциплін, а 
також взаюмозв'ѐзок аудиторної, самостійної, індивідуальної роботи, під час 
ѐких у співпраці зі студентами викладач  навчаю студентів іляструвати 
власним голосом вокальний твір або окрему партія у процесі роботи з 
учнѐми,  розвиваю вокальну уѐву особистостей. З-поміж критеріїв 
ефективності аудиторної, самостійної роботи по вокалу  виділѐюмо  розвиток 
мотиваційної сфери майбутнього вчителѐ музики,  основу  ѐкого складаю  
професійний інтерес до вокального виконавства [14].  Сформовані уміннѐ 
планувати результат, визначати шлѐхи його досѐгненнѐ і аналізувати 
ефективність проведених дій сприѐтимуть студентам на педагогічній практиці 
і в майбутній професійній діѐльності цілеспрѐмовано і ефективно вирішувати 
вокально-виконавські та вокально-педагогічні завданнѐ.  

Провідноя ідеюя педагогічної практики, успішної роботи студентів на 
уроках музики, на занѐттѐх гуртка сольного співу ю невіддільність музичних 
знань від  формуваннѐ духовного світу учнів. Майбутній учитель музики 
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через музичне мистецтво досліджую і розвиваю особистісну свободу 
кожного школѐра, його вміннѐ слухати музику, емоційно її сприймати, 
переживати, співати, імпровізувати, складати свої композиції, набуваячи 
музичного досвіду через «власне ставленнѐ» та самовираженнѐ. 

Висновки. Проведений аналіз наукових джерел і практичного досвіду 
засвідчую, що  ефективність уроку музики, творчих позаурочних занѐть із 
учнѐми-солістами, ефективність організації гурткової роботи вокального або 
хорового колективу, підготовки учнів до концертних виступів,  фестивалей, 
оглѐдів самодіѐльності, конкурсів, творчих проектів тощо забезпечую 
успішний учитель,  модератор індивідуальної освітньої траюкторії дитини, 
котрий на основі глибоких знань специфіки співацької діѐльності, 
організаційно-просвітницьких знань, вокальної майстерності, використовуя-
чи високохудожній репертуар, уміло формую мотивація учнів до співацької 
діѐльності.  Застосуваннѐ положень праксеологічного підходу в методичній 
підготовці й у практичній діѐльності (під час педагогічної практики) 
майбутнього вчителѐ музики дозволѐю удосконалити зміст навчального 
матеріалу, обрати найбільш ефективні інноваційно-творчі форми, методи й 
засоби вокального навчаннѐ, інтенсифікувати позааудиторну роботу.    

Методичну підготовку майбутнього вчителѐ музики до співацької 
діѐльності важливо здійснявати з урахуваннѐм  принципів  досконалої 
педагогічної діѐльності, зокрема, прогнозуваннѐ можливих результатів 
педагогічної діѐльності; плануваннѐ наступних дій, принципів співацького 
навчаннѐ (цілісності, адаптивності, резонансного звукоутвореннѐ, розвитку 
та збереженнѐ співацького голосу; принципів інтенсифікації, 
рефлексивного сприйманнѐ художніх образів музичних творів; свідомої 
опори на художньо-особистісний діалог;  проективності. 

Акцент на праксеологічних цінностѐх у методичній підготовці 
майбутніх учителів музики до співацької діѐльності даю підстави засвідчити 
більш тісний взаюмозв’ѐзок психолого-педагогічних, музичних, методичних 
дисциплін, а також взаюмозв'ѐзок аудиторної, самостійної, індивідуальної 
роботи, педагогічної практики. Інтегрована навчальна дисципліна «Основи 
музично-педагогічної праксеології» ю логічним доповненнѐм дисциплін і 
передбачаю сприѐти сприѐти розвитку самостійності мисленнѐ, вольових 
рис характеру, здібностей до самоорганізації, готовності до професійної 
рефлексії, динамічності в педагогічній дії. Аналіз практичних і творчих 
завдань курсу, що спрѐмовані на професійну самореалізація студентів, 
створеннѐ музично-праксеологічного навчального середовища, 
розглѐнемо в наступних публікаціѐх. 
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РЕЗЯМЕ 
Проворова Е. Праксеологические ценности методической подготовки будущего 

учителѐ музики к певческой деѐтельности. 
В статье на основании анализа научных источников, программ учебных 

дисциплин; практического опыта обобщено исследовательские наработки, 
касаящиесѐ ценностей праксеологического подхода в методической подготовке 
будущих учителей музыки к певческой деѐтельности. Определено, что практические 
занѐтиѐ, самостоѐтельнуя работу по вокалу, педагогическуя практику студентов 
важно осуществлѐть с учетом принципов совершенной педагогической деѐтельности, 
в частности, прогнозированиѐ возможных результатов педагогической деѐтельности; 
принципов целостности, адаптивности, резонансного звукообразованиѐ, развитиѐ и 
сохранениѐ певческого голоса; принципов интенсификации, рефлексивного восприѐтиѐ 
художественных образов музыкальных произведений; сознательной опоры на 
художественно-личностный диалог; проективности. 

Ключевые слова: будущий учитель музыки, методическаѐ подготовка, 
певческаѐ деѐтельность, педагогическаѐ праксеологиѐ, ценности, принципы 
совершенной педагогической деѐтельности. 
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SUMMARY 
Provorova I. Praxeological values of future music teachers’ methodical preparation to 

singing activity. 
This article summarizes the scientific achievements on values of praxeological 

approach, praxeological pedagogical principles in methodical preparation of the future music 
teacher to singing activity. The analysis of scientific sources and practical experience showes, 
that the effectiveness of music lessons, art extracurricular classes with students, the 
effectiveness of group work is ensured by successful teacher, facilitator of individual 
educational trajectory of the child. Methodical preparation of future music teachers to 
singing activity is based on values of praxeological approach. It provides a comprehensive 
analysis of musical and educational activity, its development for improvement of 
productivity, reasonable planning, rational use of time, effort and others.  

The usage of praxeological approach in methodical preparation and during teaching 
practice of future music teachers allows: to improve the content of the training material, to 
select the most effective innovation and creative forms, methods and means of vocal 
training, to intensify extracurricular work. Methodical preparation of future music teacher to 
singing activity is important to do taking into account the principles of perfect educational 
activity, in paricular, prediction of possible educational activity outcomes; planning the 
following actions, principles of singing study (integrity, adaptability, resonant sound 
formation, voice development and conservation, the principle of intensification, reflexive 
perception of music images, conscious support for artistic and personal dialogue. Focus on 
praxeological values in methodical preparation of future music teachers make it possible to 
witness close relationship of psycho-pedagogical, music, teaching disciplines with class, 
independent and individual work, teaching practice. 

Key words: future music teachers, methodical preparation, singing activity, 
pedagogical praxeology, values, principles of perfect educational activity. 
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ПІСЛаДИПЛОМНА ОСВІТА – СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОГРЕСУ 
 

Найпершим і найуспішнішим показником підвищеннѐ кваліфікації ю 
післѐдипломна освіта, ѐка даю можливість одержаннѐ додаткових знань з 
управлінської діѐльності та по базовому фаху й удосконаляваннѐ фахових умінь на 
підставі осмисленнѐ власної діѐльності. Цілком зрозуміло, що система 
післѐдипломної освіти (освіта дорослих) маю низку гострих проблем, пронизуячих 
уся її структуру на різних рівнѐх: загальнодержавному, регіональному, на рівні 
навчальних закладів, керівників, викладачів, студентів. 

Сучасна система  післѐдипломної освіти зоріюнтована на кращі зразки 
наукових знань і практики, а тому змістові компетенції в системі післѐдипломної 
педагогічної освіти формуять ѐк у вчителѐ, так і в керівника  вміннѐ креативно 
мислити, оріюнтуватисѐ в інформаційному середовищі, самостійно конструявати 
свої знаннѐ, аналізувати результати діѐльності та практично використовувати їх у 
роботі, створявати власні проекти та презентації. Контроляячий модуль повинен 
вклячати оцінку освоюних компетенцій і  демонструю  та підтверджую те, що 
педагогічні працівники під час  підвищеннѐ кваліфікації засвоїли необхідні компетенції 
і можуть здійснявати всі необхідні педагогічні та управлінські дії. Отримані 
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компетенції у проходженні курсової підготовки керівними та педагогічними 
працівниками ю індикаторами  ѐкості  післѐдипломної педагогічної освіти. 

Ключові слова: післѐдипломна освіта, підвищеннѐ кваліфікації. освіта в 
продовж життѐ, андрагогіка, компетенції, підвищеннѐ кваліфікації, методичний 
супровід, навчальні програми, авторські курси, вебінари, моніторинг досліджень, 
дослідно-експериментальна діѐльність, технологізаціѐ інноваційних процесів. 

 

Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку освіти України  та 
входженнѐ  її до світового освітѐнського простору призводѐть до стрімких 
змін ролі та функції керівника навчального закладу та педагогічного 
працівника, постійно зростаячих вимог до їх професійної компетентності. У 
цій ситуації активізувавсѐ пошук інноваційних моделей ѐк професійної, так  
і післѐдипломної педагогічної освіти, подальший розвиток ѐкої значноя 
міроя залежить не тільки від критичного осмисленнѐ і врахуваннѐ 
накопиченого вітчизнѐного досвіду, але й від дослідженнѐ прогресивних 
ідей та практичних здобутків світових надбань, що маю вивчатисѐ та 
оціняватисѐ з метоя відбору найефективніших доробок длѐ 
впровадженнѐ у національну систему підвищеннѐ кваліфікації вчителів. 

Гарантом нової ѐкості освіти ю керівник і учитель, ѐкі готові до 
неперервного професійного зростаннѐ, креативно та прогресивно мислѐть, а 
значить будуять своя діѐльність на інноваційних методах розвитку 
особистості, її навчаннѐ й вихованнѐ. Сучасний педагог – це фундаментально 
освічена лядина, здатна творчо працявати, забезпечувати результативність і 
ѐкість управлінського і навчально-виховного процесу. 

Саме забезпеченнѐ нової ѐкості керівних і педагогічних кадрів – місіѐ 
системи післѐдипломної педагогічної освіти та методичної служби, а тому 
на сучасному етапі модернізації освіти важливого значеннѐ набуваю 
післѐдипломна освіта педагогічних кадрів.  

Аналіз актуальних досліджень. Історичний розвиток педагогічної 
освіти та аспекти підготовки і підвищеннѐ кваліфікації педагогічних кадрів 
вивчали українські науковці В. Гаргай, М. Красовицький, Р. Роман; дидактичні 
основи підготовки та підвищеннѐ кваліфікації висвітлено в доробках 
Н. Абашкінаої, Т. Вакуленко, Н. Козак; сучасне реформуваннѐ педагогічної 
освіти та формуваннѐ педагогічної майстерності досліджено у працѐх 
Ю. Кіщенко, О. Леонтьювої, А. Парінова, Н. Яцишиної; окремі питаннѐ 
професійної підготовки й діѐльності вчителѐ в сучасному світі присвѐчені 
праці Н. Лавриченко, М. Лещенко, Л. Пуховської О. Сухомлинської, І. 
Тараненко; тенденції розвитку післѐдипломної освіти в умовах трансформації 
суспільства досліджено у працѐх В. Олійника, В. Бондар, В. Загв’ѐзинського, 
В. Маслова, В. Лозової, В. Сагарди, Т. Сущенко;  підвищеннѐ кваліфікації 
педагогічних кадрів презентуять роботи В. Бондар, С. Крисяка, 
М. Красовицького, Ю. Куляткіна, М. Кухаревої, Т. Сорочан. Особливо 
вагомими в дослідженні проблем післѐдипломної освіти педагогів ю праці з 
андрагогіки вчених Л. Анциферової, М. Берулавіна, К. Бондаревської, 
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С. Вершловського, В. Гаргай, А. Даринського, П. Джарвіс,  С. Зміюва, 
Д. Ліберман, Ф. Пеглер, Р. Сміт, К. Товстоногої, Л. Турос. 

Сутність ѐкісної професійної підготовки та підвищеннѐ кваліфікації 
учителѐ досліджувалась науковцѐми з різних аспектів: методологічна основа 
неперервної професійної освіти притаманна роботам І. Зѐзяна, В. Кременѐ, 
Х. Ласкер, Н. Ничкало, В. Олійника; управлінські засади в освітѐнській сфері 
висвітлено провідними вченими та практиками Л. Даниленко, Г. Єльніковоя, 
Н. Протасовоя, Т. Сущенко; становлення учителѐ ѐк суб’юкта інноваційного 
освітнього процесу присвѐчені дослідженнѐ В. Гриньова, О. Козлової, 
Н. Клокар,  Н. Кузьміна, М. Пюхоти та ін. 

Провівши аналіз науково-педагогічних досліджень вітчизнѐних та 
зарубіжних дослідників, нами встановлено, що головноя ідеюя 
післѐдипломної педагогічної освіти ѐк в Україні, так і у світі ю цільова, 
структурно-організаційна скоординованість усіх ступенів процесу отриманнѐ, 
поповненнѐ та оновленнѐ професійних знань та інтенсивного особистісного 
розвитку педагогічних працівників протѐгом усього життѐ. Проте означені 
дослідженнѐ не вичерпуять усіх питань післѐдипломної освіти педагогів, ос-
кільки присвѐчені переважно окремим проблемам і здебільшого розглѐ-
даять одну підсистему післѐдипломної освіти – підвищеннѐ кваліфікації. 
Цілісна педагогіка післѐдипломної освіти залишаютьсѐ мало розробленоя. 

Метоя статті  ю обгрунтуваннѐ сучасного стану та  тенденцій прогресу 
післѐдипломної освіти керівників і педагогів ѐк особливого освітнього 
феномена й органічної частини безперервної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Освіта – безперервний процес. Її  
безперервність – юдиний можливий шлѐх длѐ вирішеннѐ складних завдань 
економічного, суспільно-політичного, соціального і культурного розвитку 
країни в умовах прискореннѐ темпів науково-технічного прогресу, 
швидкого старіннѐ інформації, оновленнѐ та розширеннѐ знань у всіх 
галузѐх науки, культури, суспільного життѐ та виробництва. 

Функціонуваннѐ системи безперервної освіти об’юктивно пов’ѐзане з 
розвитком та ефективністя освіти дорослих, фахівців, ѐкі маять вищу 
освіту, певний професійний і життювий досвід. Невід’юмноя складовоя 
системи безперервної освіти ю система післѐдипломної освіти фахівців, ѐка 
покликана в сучасних умовах вирішувати комплекс завдань, спрѐмованих 
на задоволеннѐ інтересів громадѐн у постійному підвищенні професійного 
рівнѐ відповідно до кон’янктури ринку праці, соціальний захист, 
забезпеченнѐ потреб суспільства й держави у висококваліфікованих 
конкурентоспроможних фахівцѐх. 

Статтѐ 60 Закону України «Про вищу освіту» визначаю  післѐдипломну 
освіту ѐк спеціалізоване вдосконаленнѐ освіти і професійної підготовки 
особи шлѐхом поглибленнѐ, розширеннѐ й оновленнѐ її професійних 
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знань, умінь і навичок або отриманнѐ іншої спеціальності на основі 
отриманого раніше кваліфікаційного рівнѐ і практичного досвіду *2+.   

Бажаннѐ сучасного керівника навчального закладу і учителѐ іти в ногу з 
часом, бути конкурентоспроможними, вдосконалявати свої управлінські та 
професійні навички все сильніше стимуляю його до отриманнѐ 
післѐдипломної освіти. Післѐдипломна освіта – це постійно діячий ланцяг в 
національній системі безперервної освіти. Цей етап освітнього процесу 
забезпечую спеціалізоване вдосконаленнѐ керівних та педагогічних кадрів, 
поглибленнѐ, розширеннѐ і поновленнѐ їх професійних знань, умінь, навичок. 
Цей складний і творчий процес потребую створеннѐ і впровадженнѐ унікаль-
них програм навчаннѐ; широкий спектр освітніх послуг; наѐвність творчого, 
досвідченого викладацького складу та  потужної матеріальної бази.   

Українська дослідницѐ С. Синенко визначаю післѐдипломну 
педагогічну освіту ѐк «… багатоманітне і багатоаспектне ѐвище, 
спрѐмоване на виконаннѐ широкого рѐду пізнавальних завдань: 

– модернізація вмінь і знань учителів (без зміни їх професійної ролі); 
– підготовку педагогів до нових ролей і посад; 
– підвищеннѐ кваліфікації і статусу педагогів; 
– зовнішню і внутрішньошкільне обслуговуваннѐ педагогічних потреб 
учителів; 
– обслуговуваннѐ безпосередньо практичних і широких освітніх потреб 
учителів; 
– програму професійного зростаннѐ упродовж службової кар’юри 
вчителѐ; 
- програми різної тривалості (від двох годин до декількох років)» *3, 41]. 

Цінність системи післѐдипломної педагогічної освіти полѐгаю  в тому, 
що вона робить свій внесок у справу здійсненнѐ економічних і політичних 
цілей та завдань. Разом з тим, не можна заперечувати значеннѐ існуячої 
розгалуженої системи післѐдипломної педагогічної освіти ѐк чинника, що 
сприѐю розвиткові лядської особистості педагога. Можливо, з теоретичної 
та з практичної позицій вона не ю ідеальним прикладом, але  свідчить про 
визнаннѐ та підтримку концепції безперервної освіти. 

В історії становленнѐ та розвитку система післѐдипломної освіти 
педагогічних кадрів пройшла кілька етапів від розрізнених аматорських 
курсів длѐ учителів до системи з розгалуженоя мережея відповідних 
освітніх установ та закладів і на всіх етапах розвиток системи 
обумовлявавсѐ соціально-економічними потребами суспільства, 
прогресом педагогічної науки і практики, визначеннѐм місцѐ особистості в 
суспільстві та ролі освіти, реальним визнаннѐм та ставленнѐм до прав 
лядини на вільний і всебічний розвиток, втіленнѐм їх у життѐ і практику 
діѐльності системи освіти. 
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Післѐдипломна педагогічна освіта за своїм змістом, формами та 
особливостѐми маю  важливе значеннѐ длѐ становленнѐ й удосконаленнѐ і 
керівника і педагога ѐк професіонала. Тому правомірним ю твердженнѐ, що в 
системі післѐдипломної педагогічної освіти здійсняютьсѐ подальший 
розвиток закладених природоя та сформованих у процесі вищої педагогічної 
освіти творчих здібностей педагогічних працівників. Цей процес ю достатньо 
тривалий, оскільки розпочинаютьсѐ він з перших днів роботи молодого 
учителѐ  і триваю упродовж усіюї його професійної кар’юри. Особливістя 
творчого розвитку педагогічних працівників у системі післѐдипломної освіти ю 
той факт, що означений розвиток відбуваютьсѐ  під час набуттѐ педагогами 
професійного досвіду, що суттюво впливаю на творчий потенціал  педагога, 
сприѐю активізації свідомої, вмотивованої, сумлінної роботи над собоя. 

Сьогоденнѐ післѐдипломної педагогічної освіти визначаю не тільки її 
стан у майбутньому, а й стан школи завтрашнього днѐ, стан всіюї освіти 
країни, оскільки в силу своюї специфіки післѐдипломна педагогічна освіта 
маю ѐскраво виражене прогностичне спрѐмуваннѐ і набуваю особливого 
державного значеннѐ. 

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про освіту» стандарти освіти 
встановляять вимоги до змісту, обсѐгу та рівнѐ освітньої і фахової 
підготовки в Україні.  Викликом сьогоденнѐ ю те, що стандарт 
післѐдипломної педагогічної освіти ще не затверджений, а його прийнѐттѐ 
стимулявало б  розвиток моніторингу освіти, методичних інновацій, 
конкурентність закладів післѐдипломної педагогічної освіти. Саме тому 
системоутворяячим фактором  післѐдипломної педагогічної освіти ю, був і 
залишаютьсѐ його зміст, визначеннѐ ѐкого ю частиноя стратегії державної 
політики в галузі освіти, а основними функціѐми ѐкої ю: 

- збереженнѐ юдиного освітнього простору в державі; 
- посиленнѐ стабілізуячої і регламентуячої ролі учителѐ у системі 
неперервної освіти; 
- здобуттѐ післѐдипломної педагогічної освіти у різних формах; 
- визначеннѐ рівнів післѐдипломної педагогічної освіти ѐк базису 
наступності в освіті впродовж життѐ; 
- розвантаженнѐ учителів від другорѐдної інформації; 
- створеннѐ передумов длѐ диференціації післѐдипломної педагогічної 
освіти, впровадженнѐ моніторингу різних її форм і рівнів на основі 
розробленнѐ критеріїв оцінки ѐкості; 
- розмежуваннѐ рівнів підготовки спеціалістів у системі післѐдипломної 
педагогічної освіти.  

Положеннѐ про перехід від концепції «освіта на все життѐ» до 
концепції «освіта через усе життѐ» стало одним з основних постулатів 
сучасної парадигми післѐдипломної освіти керівних і педагогічних кадрів. 
Втіленнѐ концепції неперервної освіти  маю своя національну специфіку,  
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реалізаціѐ  ѐкої зводитьсѐ до створеннѐ всіх необхідних умов длѐ того, щоб і 
керівник і вчитель отримали необхідні їм, суспільству й державі освіту в 
зручних длѐ нього  та бажаних длѐ суспільства часі та формі, і методами, 
адекватними длѐ досѐгненнѐ поставленої мети, при відповідних термінах 
навчаннѐ *1, 13]. 

Ми поділѐюмо думку вітчизнѐних науковців, що принцип 
неперервності освіти належить до групи інноваційних принципів 
професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів. Він передбачаю 
наступність підготовки фахівців у системі вищої та післѐдипломної освіти, а 
в самій системі післѐдипломної освіти – наступність курсів підвищеннѐ 
кваліфікації та інших форм професійного розвитку, ѐкі підпорѐдковані 
загальній меті, об’юднуятьсѐ в юдиний андрагогічний цикл *4, 15]. 

Післѐдипломна освіта повинна будуватисѐ  на основі принципу 
свободи вибору та ґрунтуватисѐ на реальних освітніх потребах: розвитку та 
життюдіѐльності. Свобода вибору, ѐка ю необхідним атрибутом кожної 
відкритої системи, не тільки дозволѐю найповніше вдовольнѐти освітні 
потреби керівників і педагогів у процесі навчаннѐ, а й стаю засобом 
конструяваннѐ самої системи, вихідним принципом її гуманізації. В умовах 
свободи вибору ѐкісно зміняятьсѐ і зміст, і організаціѐ діѐльності 
післѐдипломної освіти педагогічних кадрів. Реалізаціѐ принципу свободи 
вибору у навчальному процесі сприѐю підвищення його ефективності, 
допомагаю вирішувати проблему відчуженнѐ слухача від навчального 
процесу, оскільки: пізнаннѐ та навчаннѐ значно активізуятьсѐ, бо зумовлені 
вільним вибором слухача;  викладаннѐ набуваю необхідної варіативності та 
диференційованості; слухач стаю рушійноя силоя навчального процесу;  
структура процесу навчаннѐ стаю мобільнішоя, зміняютьсѐ відповідно 
обраного варіанта; методи навчаннѐ значно збагачуятьсѐ завдѐки поюд-
нання з самоосвітоя, самовихованнѐм та саморозвитком; свобода вибору 
характеризую взаюмозв 'ѐзок та взаюмодія компонентів навчального процесу. 

Ми підтримуюмо пропозиція В. Швидуна щодо поюднаннѐ 
післѐдипломної педагогічної освіти з шкільноя системоя через 
проведеннѐ навчаннѐ  керівників та учителів на базі навчальних закладів з 
метоя найбільш повного задоволеннѐ їх індивідуальних потреб *5, 31–40].  
Мова йде про безпосередня реалізація на практиці понѐттѐ «неперервна 
освіта» через розвиток двох її складових – індивідуального професійного 
зростаннѐ управлінцѐ і  педагога та шкільної системи в цілому. 

Сьогоденнѐ ставить перед сучасноя системоя післѐдипломної  
педагогічної освіти завданнѐ, пов’ѐзані з підвищеннѐм професійної 
компетентності керівних та учительських кадрів, формуваннѐм їхньої 
управлінської та педагогічної майстерності, педагогічної творчості, 
підвищеннѐм рівнѐ професійних знань та загальної ерудиції, а тому 
система  післѐдипломної освіти ю гнучкоя, динамічноя та вклячаю такі 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

445 

форми: самоосвіта - системне самостійне навчаннѐ; різне за тривалістя 
підвищеннѐ кваліфікації; стажуваннѐ; навчаннѐ у цільовій аспірантурі та 
докторантурі; дистанційна освіта. Саме компетентнісний підхід, на думку  
І. Якухно, ю домінантним у визначенні потенційних напрѐмів інноваційного 
розвитку системи професійної підготовки керівників та учителів та їхньої 
післѐдипломної освіти *6, 27]. 

У системі підготовки та підвищеннѐ кваліфікації педагогічних та 
керівних кадрів всі економічно розвинені країни  перейшли на ювропейську 
кредитно-трансферну систему навчаннѐ, засновану на професійних 
компетенціѐ, бо саме цѐ форма навчаннѐ перебуваю в руслі концепції 
«навчаннѐ протѐгом усього життѐ». Її мета – підготовка та підвищеннѐ 
кваліфікації висококваліфікованих фахівців, здатних адаптуватисѐ до ситуації, 
що зміняютьсѐ у сфері праці з одного боку і продовжувати професійну освіту і 
зростаннѐ – з другого. Такий підхід до навчаннѐ даю змогу створити в кожного 
учителѐ та керівника  відчуттѐ успішності, ѐке породжую сама організаціѐ 
навчального процесу на курсах підвищеннѐ кваліфікації, у межах ѐкої вони 
маять можливість самостійно  керувати своїм навчаннѐм, що привчаю їх бути 
відповідальними за його результат, а в цілому – за власний професійний та 
особистісний розвиток і кар’юру. Водночас такий підхід даю змогу оптимально 
поюднати теоретичну і  практичну складові навчаннѐ, аудиторну, самостійну 
та індивідуальну роботу, інтегруячи їх. При цьому він забезпечую 
переосмисленнѐ місцѐ і ролі теоретичних знань у процесі освоюннѐ 
професійних компетентностей, упорѐдковуячи і систематизуячи їх, що в 
кінцевому результаті підвищую мотивація педагогів у їхньому освоюнні. 

Система ж післѐдипломної освіти зоріюнтована на кращі зразки 
сучасних знань і практики, а тому змістові компетенції в системі 
післѐдипломної педагогічної освіти формуять ѐк у вчителѐ, так і в 
керівника вміннѐ креативно мислити, оріюнтуватисѐ в інформаційному 
середовищі, самостійно конструявати свої знаннѐ, аналізувати результати 
діѐльності та практично використовувати їх у роботі, створявати власні 
проекти та презентації. Контроляячий модуль повинен вклячати оцінку 
освоюних компетенцій і демонструю  та підтверджую те, що педагогічні 
працівники під час  підвищеннѐ кваліфікації засвоїв необхідні компетенції і 
може здійснявати всі необхідні педагогічні та управлінські дії. 

Отримані компетенції у проходженні курсової підготовки керівними 
та педагогічними працівниками ю індикаторами  ѐкості  післѐдипломної 
педагогічної освіти: 

- готовність до інноваційних змін, здатність відповідати викликам часу; 
- налаштованість на саморозвиток і навчаннѐ впродовж життѐ; 
- здатність прогнозувати результати своюї діѐльності, моделявати 
управлінський та навчально-виховний процес на основі досѐгнень 
сучасної педагогічної науки і практики; 
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- ефективне використаннѐ нових освітніх технологій в управлінні та 
викладацькій діѐльності;  

а очікуваними результатами: досѐгненнѐ мети і виконаннѐ завдань 
щодо підвищеннѐ професіоналізму, творчої активності керівників та 
педагогічних працівників ѐк фундаторів освітніх інновацій за рахунок: 

- створеннѐ умов длѐ постійного підвищеннѐ кваліфікації фахівців на 
основі індивідуальних освітніх траюкторій;  
- модернізації змісту форм і методів методичної роботи з урахуваннѐм 
сучасних тенденцій розвитку освіти, впливу на зростаннѐ творчої 
активності педагога і керівника шлѐхом удосконаленнѐ організації їх 
діѐльності;  
- стимуляваннѐ самоосвіти та саморозвитку спеціалістів, створеннѐ умов 
длѐ розвитку інтелектуального та творчого потенціалів, наданнѐ 
реальної допомоги у становленні професійної управлінської та 
педагогічної майстерності педагогів; 
- удосконаленнѐ механізмів взаюмодії та координації зусиль усіх ланок 
освіти щодо професійного розвитку педагогічних кадрів ѐк засновників у 
впровадженні освітніх інновацій.  

Висновки. В умовах продовженнѐ модернізації системи державного 
управліннѐ післѐдипломноя педагогічноя освітоя, на нашу думку, головноя 
потребоя ю  необхідність кардинального оновленнѐ  функцій, змісту та 
організаційних форм системи післѐдипломної педагогічної освіти України 
через прийнѐттѐ Закону України «Освіта через усе життѐ» та розробка 
Державних стандартів післѐдипломної педагогічної освіти і багатоваріантних 
програм підвищеннѐ кваліфікації керівних та педагогічних працівників, що 
будуть реалізовуватисѐ  через різні форми навчаннѐ – денну, очно-заочну, 
дистанційну, самоосвітня діѐльність тощо, при наданні можливості і 
керівнику, і вчителя самостійного вибору форми та місцѐ навчаннѐ. 
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РЕЗЯМЕ 
Пшеничнаѐ Л. Последипломное образование – современные тенденции 

прогресса. 
Наиболее успешным показателем повышениѐ квалификации ѐвлѐетсѐ 

последипломное образование, которое даёт возможность получениѐ 
дополнительных знаний в управленческой деѐтельности и по базовому образования, 
способствуят усовершенствования профессиональных навыков на основании 
осмыслениѐ управленческой и педагогической деѐтельности. Известно, что система 
последипломного образованиѐ имеет рѐд острых проблем, которые пронизываят 
вся её структуру на разных уровнѐх: общегосударственному, региональному, на 
уровне учебного заведениѐ, руководителѐ, педагога, студента.  

Современнаѐ система последипломного образованиѐ ориентируетсѐ на лучшие 
образцы научных знаний и практики, поэтому управленческие и профессиональные 
компетенции формируят как в учителѐ, так и у руководителѐ умение креативно 
мыслить, ориентироватьсѐ в информационной среде, самостоѐтельно 
конструировать свои знаниѐ, анализировать результаты своей деѐтельности 
применѐть их в работе, создавать собственные проекты и презентации. 
Контролируящий модуль должен определѐть оценку компетентностей и 
демонстрировать, подтверждаѐ то, что педагогический работник во времѐ 
повышениѐ квалификации усвоил необходимые компетенции  и может качественно 
выполнѐть все педагогические и управленческие функции. Полученные компетенции при 
прохождении курсовой подготовки руководителѐми и педагогами ѐвлѐятсѐ 
индикаторами качества последипломного педагогического образованиѐ. 

Ключевые слова: последипломное образование, повышение квалификации, 
образование в продолжении жизни, андрагогика, компетенции, методическое 
сопровождение, учебные программы, авторские курсы, вебинары, мониторинг 
исследований, исследоватольско-экспериментальнаѐ деѐтельность, 
технологизациѐ инновационных процессов. 

SUMMARY 
Pshenychna L. In-service Training – Modern  Tendencies of  Progress. 
Any amount of knowledge can became a dead weight and get outdated in our fast-

paced world, if we don’t teach administrators and teachers to use this knowledge and gain it 
independently. The first and the most effective indicator of professional development is in-
service training, which gives one an opportunity to gain additional knowledge in 
management, as well as basic specialization and improve professional skills, based on 
reflections on one’s own professional activity. 

It is clear that in-service training (adult education) has a plethora of acute problems, 
which pass through all its structure at different levels namely state, regional, institutional, 
administrative, faculty and student level.  

The system of in-service pedagogical training due to its content, forms and 
peculiarities has an unrivaled significance for becoming and improving of administrators and 
teachers as professionals. For this reason, further development of teachers’ innate creative 
abilities, as well as those formed during formal pedagogical education is carried out.  

This process is rather long-term, for it starts since the first days of young teacher’s 
career and lasts all through teacher’s professional activity. Creative development in the 
system of in-service education is peculiar for the fact that the aforementioned development 
becomes possible due to gaining professional experience by teachers, which influences 
creative potential of administrators as well as teachers, encourages activation of conscious, 
motivated, diligent self-improvement. 
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Modern system of in-service training is centered on providing the best theoretical 
knowledge and practice, that is why essential competences in the system of in-service 
pedagogical education form teacher’s as well as administrator’s informational competence, 
ability to think creatively, construct their knowledge independently, analyze the results of 
their activity and utilize them on practice, create their own projects and presentations. 
Control module should include assessment of gained competences. It demonstrates and 
confirms that a pedagogical worker has acquired all the required competences and is able to 
perform all the necessary pedagogical and managerial tasks. Competencies acquired during 
training course by administrative and teaching workers are the indicators of quality of in-
service pedagogical education. 

Key words: in-service training, professional development, lifelong education, 
andragogy, competences, methodological support, curricula, author’s courses, webinar, 
monitoring research, research and experimental work, technology of innovative processes.  
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАа ПОДГОТОВКА 
МАГИСТРОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИа 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВНЗ 
 

В статье описан опыт научно-исследовательской подготовки магистров 
биологического образованиѐ в Самарском государственном социально-педагогическом 
университете. Она осуществлѐетсѐ в рамках изучениѐ дисциплин «Методологиѐ и 
методы научного исследованиѐ» и «Организациѐ учебно-исследовательской и 
проектной деѐтельности учащихсѐ по биологии», а также научно-исследовательской 
работы, котораѐ состоит из научно-исследовательской работы в семестре, 
подготовки и защиты магистерской диссертации. Научно-исследовательскаѐ работа в 
семестре реализуетсѐ в различных формах и состоит из 3 этапов: постановочного, 
собственно исследовательского и оформительско-внедренческого. 

Ключевые слова: научно-исследовательскаѐ работа, магистратура, 
биологическое образование, педагогический ВУЗ. 

 

Постановка проблемы. Научно-исследовательскаѐ работа (НИР) 
ѐвлѐетсѐ одним из важнейших видов профессиональной деѐтельности 
магистров биологического образованиѐ. Выпускники магистратуры 
должны уметь самостоѐтельно проводить научные исследованиѐ в сфере 
педагогики и биологического образованиѐ; обладать способностья 
анализировать, систематизировать и обобщать результаты научного 
поиска путем применениѐ комплекса современных исследовательских 
методов и технологий; использовать индивидуальные творческие 
способности длѐ решениѐ поставленных научно-исследовательских задач 
[10, 3–8+. Современный учитель биологии должен не только сам обладать 
навыками научного исследованиѐ, но и уметь организовывать учебно-
исследовательскуя и проектнуя деѐтельность учащихсѐ, как один из путей 
повышениѐ мотивации и эффективности учебной деѐтельности в школе. 
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Анализ актуальных исследований. Проблема научно-
исследовательской подготовки магистров, организации их научно-
исследовательской деѐтельности находитсѐ в центре вниманиѐ многих 
ученых *1, 2, 3, 5, 6, 8, 9+. Несмотрѐ на общие подходы к НИР, имеетсѐ 
немало различай в зависимости от ВУЗа, направлениѐ подготовки, 
традиций. В каждом ВУЗе накоплен свой опыт организации НИР, который 
может быть полезен длѐ преподавателей других ВУЗов. 

Цель статьи – описание опыта научно-исследовательской подготовки 
магистров биологического образованиѐ в Самарском государственном 
социально-педагогическом университете (СГСПУ). 

Методы исследованиѐ: статьѐ написана на основе анализа 
нормативно-правовой документации, психолого-педагогической и 
методической литературы, а также многолетнего опыта авторов по 
организации и руководству НИР студентов. 

Изложение основного материала. Обучение магистров 
биологического образованиѐ в СГСПУ ведетсѐ с 2014 года в заочной форме. С 
целья реализации научно-исследовательской подготовки студентов в 
учебный план программы академической магистратуры «Биологическое 
образование» вклячены дисциплины «Методологиѐ и методы научного 
исследованиѐ» и «Организациѐ учебно-исследовательской и проектной 
деѐтельности учащихсѐ по биологии», а также НИР. 

Курс «Методологиѐ и методы научного исследованиѐ» (автор рабочей 
программы В. П. Бездухов) преподаетсѐ во 2 семестре. Он закладывает 
теоретико-методологические основы организации и проведениѐ научных 
исследований в области педагогической науки и образованиѐ. В рамках 
данной дисциплины рассматриваятсѐ такие вопросы, как методологиѐ 
педагогики: определение, задачи, функции; соотношение педагогической 
науки и педагогической практики; свѐзь педагогической науки с другими 
науками; методологические характеристики педагогического исследованиѐ; 
методы научно-педагогических исследований, методологическаѐ рефлексиѐ 
педагога-исследователѐ в системе его научной и практической деѐтельности; 
рефлексивный характер научно-познавательной деѐтельности 
исследователѐ; уровни целостной педагогической рефлексии и морально-
этической педагогической рефлексии. 

Дисциплина «Организациѐ учебно-исследовательской и проектной 
деѐтельности учащихсѐ по биологии» (автор рабочей программы 
А. А. Семенов) изучаетсѐ в 3 и 4 семестрах магистратуры. Студенты 
знакомѐтсѐ с формами организации учебно-исследовательской и 
проектной деѐтельности учащихсѐ по биологии, выѐвлѐят черты их 
сходства и различиѐ; отрабатываят навыки планированиѐ, проведениѐ и 
оценки ученических исследований и проектов. 
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Обѐзательным разделом программы академической магистратуры 
«Биологическое образование» ѐвлѐетсѐ НИР. Она вклячает НИР в 
семестре, подготовку магистерской диссертации и государственнуя 
итоговуя аттестация (ГИА) в форме защиты выпускной квалификационной 
работы (ВКР) − магистерской диссертации. 

НИР в семестре реализуетсѐ в различных формах: 

 выполнение заданий научного руководителѐ; 

 составление библиографии по теме исследованиѐ; 

 рецензирование научных трудов; 

 организациѐ и проведение педагогического исследованиѐ, сбор 
эмпирических данных и их интерпретациѐ; 

 написание научной статьи; 

 подготовка научного доклада, участие и выступление на научной 
конференции; 

 участие в научно-исследовательской работе кафедры, выступление 
на научных семинарах; 

 участие в научно-исследовательских проектах, выполнѐемых на 
кафедре в рамках научно-исследовательских программ, подготовка и 
защита магистерской диссертации; 

 написание отчета о НИР в семестре. 
НИР проводитсѐ на базе выпускаящей кафедры биологии, экологии 

и методики обучениѐ СГСПУ, а также в базовых образовательных 
учреждениѐх г.о. Самары и Самарской области. 

Руководство НИР осуществлѐят научные руководители и 
руководитель основной образовательной программы (ООП). 

НИР магистрантов поделена на 5 семестров и состоит из нескольких 
этапов, отражаящих логику научного исследованиѐ *4, 50–51]. 

Первый этап «Постановочный». Он реализуетсѐ в 1 семестре и 
предполагает выполнение студентами следуящих видов НИР: 

 составление и выполнение индивидуального плана НИР в семестре; 

 выбор и формулировка темы исследованиѐ; 

 составление плана магистерской диссертации; 

 обоснование актуальности темы исследованиѐ; 

 формулировка цели, объекта, предмета, гипотезы и задач 
исследованиѐ; 

 составление аннотированного списка источников (не менее 
50 источников) по проблеме исследованиѐ; 

 ознакомление с ГОСТ 7.1–2003 Библиографическаѐ запись. Библио-
графическое описание и ГОСТ Р 7.0.5–2008 Библиографическаѐ ссылка; 

 рецензирование материалов научной конференции; 

 рецензирование научной статьи; 
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 рецензирование монографии; 

 участие и выступление на научном семинаре кафедры; 

 написание и оформление отчета о НИР в семестре. 
С целья лучшей организации НИР в семестре длѐ магистрантов 

подготовлены методические рекомендации, в которых даятсѐ поѐснениѐ 
к выполнения тех или иных видов НИР. Так, длѐ составлениѐ рецензий на 
материалы научной конференции (тезисы доклада), научной статьи и 
монографии студент может воспользоватьсѐ следуящими примерными 
планами *7, 91–93, 95]: 

Примерный план рецензии материалов научной конференции 
1. Название конференции, ее уровень, место и времѐ проведениѐ. 
2. Название доклада, автор(ы) и сведениѐ о нем(них). Правильность 

формулировки темы выступлениѐ. Соответствие темы доклада его 
содержания, степень раскрытиѐ. 

3. Наличие аннотации и клячевых слов. Соответствие аннотации и 
клячевых слов содержания доклада. 

4. Наличие названиѐ доклада, Ф.И.О. автора(ов), сведений о нем 
(них), аннотации и клячевых слов на английском ѐзыке, их место 
расположениѐ, соответствие русскому варианту. Качество перевода. 

5. Наличие вводной части доклада, ее содержание и качество 
написаниѐ. 

6. Наличие основной части доклада, ее содержание и качество 
написаниѐ. 

7. Наличие рисунков и таблиц, их целесообразность и качество 
оформлениѐ. 

8. Наличие ссылок, их вид. Соответствие оформлениѐ ссылок ГОСТу. 
9. Наличие заклячениѐ или выводов, качество его (их) написаниѐ. 
10. Наличие списка использованных источников, его полнота, 

разнообразие, правильность оформлениѐ (соответствие ГОСТу). Наличие 
источников на иностранных ѐзыках. 

11. Заклячение по результатам рецензированиѐ материалов 
научной конференции. 

Примерный план рецензии научной статьи 
1. Название журнала, его выходные данные. 
2. Название статьи, автор(ы) и сведениѐ о нем(них). Правильность 

формулировки названиѐ статьи. Соответствие темы статьи ее содержания, 
степень раскрытиѐ. 

3. Наличие аннотации и клячевых слов. Соответствие аннотации и 
клячевых слов содержания статьи. 

4. Наличие названиѐ статьи, Ф.И.О. автора(ов), сведений о нем (них), 
аннотации и клячевых слов на английском ѐзыке, их место расположениѐ, 
соответствие русскому варианту. Качество перевода. 
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5. Наличие вводной части статьи, ее содержание и качество написаниѐ. 
6. Наличие основной части статьи, ее содержание. Качество 

результатов, их анализа и интерпретации. 
7. Наличие рисунков и таблиц, их целесообразность и качество 

оформлениѐ. 
8. Наличие ссылок, их вид. Соответствие оформлениѐ ссылок ГОСТу. 
9. Наличие заклячениѐ или выводов, качество его (их) написаниѐ. 
10. Наличие списка использованных источников, его полнота, 

разнообразие, правильность оформлениѐ (соответствие ГОСТу). Наличие 
источников на иностранных ѐзыках. 

11. Заклячение по результатам рецензированиѐ научной статьи. 
Примерный план рецензии монографии 

1. Автор(ы), название и выходные данные монографии. 
Правильность формулировки названиѐ монографии. Соответствие 
названиѐ монографии ее содержания, степень раскрытиѐ. 

2. Наличие оглавлениѐ (содержаниѐ) монографии, его соответствие 
основной части работы. 

3. Наличие введениѐ, его содержание и качество написаниѐ. 
4. Наличие основной части монографии, ее структура, содержание и 

качество написаниѐ. 
5. Наличие рисунков и таблиц, их целесообразность и качество 

оформлениѐ. 
6. Наличие ссылок, их вид. Соответствие оформлениѐ ссылок ГОСТу. 
7. Наличие заклячениѐ или выводов, качество его (их) написаниѐ. 
8. Наличие списка использованных источников, его полнота, 

разнообразие, правильность оформлениѐ (соответствие ГОСТу). Наличие 
источников на иностранных ѐзыках. 

9. Заклячение по результатам рецензированиѐ монографии. 
Второй этап «Собственно исследовательский». Он в своя очередь 

состоит из 3 частей. 
Первая часть выполнѐетсѐ во 2 семестре и вклячает следуящие 

виды НИР: 

 составление и выполнение индивидуального плана НИР в семестре; 

 выбор методов исследование, их обоснование; 

 подбор материалов и написание первой главы диссертации; 

 подготовка доклада и выступление на научной конференции; 

 подготовка и издание одной публикации по теме исследованиѐ; 

 участие и выступление на научном семинаре кафедры; 

 написание и оформление отчета о НИР в семестре. 
Вторая часть осуществлѐетсѐ в 3 семестре и вклячает такие виды НИР: 

 составление и выполнение индивидуального плана НИР в семестре; 

 проведение педагогического эксперимента, обработка его результатов; 
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 разработка методики обучениѐ или воспитаниѐ обучаящихсѐ по 
биологии; 

 участие и выступление на научном семинаре кафедры; 

 написание и оформление отчета о НИР в семестре. 
Третья часть выполнѐетсѐ в 4 семестре и вклячает следуящие 

виды НИР: 

 составление и выполнение индивидуального плана НИР в семестре; 

 написание второй главы диссертации; 

 подготовка и издание второй публикации по теме исследованиѐ; 

 подготовка доклада и выступление на научной конференции; 

 участие и выступление на научном семинаре кафедры; 

 написание и оформление отчета НИР в семестре. 
Третий этап «Оформительско-внедренческий». Он реализуетсѐ в 5 

семестре и предполагает выполнение студентами следуящих видов НИР: 

 составление и выполнение индивидуального плана НИР в семестре; 

 написание выводов; 

 оформление списка использованных источников, оформление 
приложениѐ (при его наличии); 

 оформление магистерской диссертации; 

 написание автореферата магистерской диссертации; 

 подготовка доклада к защите магистерской диссертации; 

 составление электронной презентации к докладу по магистерской 
диссертации; 

 прохождение предзащиты магистерской диссертации; 

 внедрение результатов исследованиѐ в практику биологического 
образованиѐ; 

 участие и выступление на научном семинаре кафедры; 

 написание и оформление отчета НИР в семестре. 
Заклячительным и важным видом НИР ѐвлѐетсѐ подготовка и защита 

ВКР в форме магистерской диссертации, котораѐ представлѐет собой 
самостоѐтельное, логически завершенное исследование, свѐзанное с 
решением задач в области педагогической, научно-исследовательской, 
проектной, методической, управленческой или культурно-просветительской 
видов профессиональной деѐтельности магистров биологического 
образованиѐ. Подготовка магистерской диссертации вклячает в себѐ 
определение темы исследованиѐ, составление рабочего плана ВКР, подбор и 
ознакомление с источниками информации по проблеме исследованиѐ, 
выполнение и оформление работы, подготовка к защите и защита. 

Магистерскаѐ диссертациѐ состоит из: 

 титульного листа; 

 оглавлениѐ; 
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 введениѐ, которое содержит актуальность темы исследованиѐ, 
степень ее разработанности, проблему, цель, объект, предмет, гипотезу, 
задачи и методы исследованиѐ, новизну, теоретическуя и практическуя 
значимость работы, свѐзь темы магистерской диссертации с плановыми 
исследованиѐми кафедры, положениѐ диссертации, выносимые на 
защиту, степень достоверности и сведениѐ об апробации результатов 
исследованиѐ, данные о публикациѐх автора по теме работы, информация 
об объеме и структуре магистерской диссертации; 

 основной части, вклячаящей главы и параграфы магистерской 
диссертации; заклячениѐ или выводов; 

 методических рекомендаций и перспектив дальнейшей разработки 
темы; 

 списка сокращений и условных обозначений; 

 списка терминов; 

 списка использованных источников; 

 приложениѐ. 
По материалам магистерской диссертации составлѐетсѐ 

автореферат, в котором отражаетсѐ суть проведенного исследованиѐ и его 
результаты. По теме ВКР должно быть опубликовано не менее 2 работ. Все 
магистерские диссертации в обѐзательном порѐдке проходѐт проверку на 
плагиат. Защита ВКР происходит публично на заседании государственной 
аттестационной комиссии (ГАК). 

Выводы: научно-исследовательскаѐ подготовка магистров 
биологического образованиѐ в Самарском государственном социально-
педагогическом университете осуществлѐетсѐ в рамках изучениѐ 
дисциплин «Методологиѐ и методы научного исследованиѐ» и 
«Организациѐ учебно-исследовательской и проектной деѐтельности 
учащихсѐ по биологии», а также НИР, котораѐ вклячает НИР в семестре, 
подготовку и защиту магистерской диссертации. 

НИР в семестре реализуетсѐ в различных формах и состоит из 3 
этапов: постановочного, собственно исследовательского и оформительско-
внедренческого. 

НИР должна осуществлѐтьсѐ своевременно и систематически – в 
этом залог ее успеха. 
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РЕЗЯМЕ 
Семенов О., Носова Т., Коливанова Л. Науково-дослідна підготовка магістрів 

біологічної освіти в педагогічному ВНЗ. 
У статті описаний досвід науково-дослідної підготовки магістрів біологічної 

освіти в Самарському державному соціально-педагогічному університеті. Вона 
здійсняютьсѐ в межах вивченнѐ дисциплін «Методологіѐ та методи наукового 
дослідженнѐ» та «Організаціѐ навчально-дослідницької та проектної діѐльності 
учнів з біології», а також науково-дослідної роботи, ѐка складаютьсѐ з науково-
дослідної роботи в семестрі, підготовки й захисту магістерської дисертації. 
Науково-дослідна робота в семестрі реалізуютьсѐ в різних формах та складаютьсѐ з 
3 етапів: постановочного, власне дослідного й оформительско-впроваджувального. 

Ключові слова: науково-дослідна робота, магістратура, біологічна освіта, 
педагогічний ВНЗ. 
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SUMMARY 
Semenov A., Nosova T., Kolyvanovа L. Scientific-research preparation of Masters of 

biological education in pedagogical higher education institution. 
Scientific-research work is one of the most important types of professional activity of 

Masters of biological education. The graduates of the a master’s degree must be able to 
conduct scientific research independently in the sphere of pedagogy and biological 
education; to have the ability to analyze, organize and summarize the results of scientific 
research through the application of a complex of modern research methods and techniques; 
to use individual creativity to solve scientific-research problems.  

Modern biology teacher must not only possess the skills of scientific research, but also 
be able to organize educational-research and design activity, as one of the ways for 
increasing the motivation and effectiveness of educational activity at school. 

The article describes the experience of a scientific-research preparation of masters of 
biological education in Samara State University of Social Sciences and Education. The 
experience is carried out in the framework of the courses «Methodology and methods of 
scientific research» and «Organization of educational-research and design activity of 
schoolchildren in biology» as well as scientific-research work, which   consists of scientific-
research work in a semester, preparation and defense of a master's thesis. 

Scientific-research work in a semester is implemented in various forms and consists of 
three stages: staged, actually research and design implementation. The authors of the article 
have defined the basic forms of scientific-research work in a semester. They are the following: 

 performance of the tasks of the scientific start; 

 compilation of bibliography on the research topic; 

 reviewing of scientific papers; 

 organization and conducting of pedagogical research; 

 empirical data collection and interpretation; 

 writing scientific articles; 

 preparation of scientific report, presentation at the scientific conferences; 

 participation in research work of the department, performance at scientific seminars; 

 participation in scientific-research projects, preparation and defense of a master’s thesis; 

 writing the report of scientific-research work in a semester. 
Key words: scientific-research work, magistracy, biological education, pedagogical 

university. 
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ТВОРЧІСТЬ І ВИКОНАВСТВО У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО 
ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА 

 

У статті розкриваютьсѐ своюрідність творчо-виконавської підготовки ѐк 
складної неперервної динамічної системи, що передбачаю вдосконаленнѐ і розвиток 
професійно значущих особистісних ѐкостей, формуваннѐ авторської спроможності 
майбутнього педагога-музиканта, що приводить до принципово нового його 
внутрішнього стану, способу життюдіѐльності та життютворчості. Здійсняютьсѐ 
аналіз дефініцій «творчість» і «виконавство», виѐвлѐятьсѐ їх спільні та 
індивідуальні ознаки, що становлѐть сутність і зміст професійної діѐльності 
майбутнього фахівцѐ. 
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Ключові слова: творчо-виконавська підготовка, композиторсько-виконавська 
діѐльність, авторська спроможність, особистість майбутнього педагога-
музиканта. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі глобалізації, у 
прискореному темпоритмі науково-технічного прогресу особливої значущості 
набуваю проблема творчої особистості і творчої діѐльності. Суспільство все 
більш потребую вільних, творчих, креативних спеціалістів-особистостей, 
самостійних у прийнѐтті рішень та їх реалізації, здатних до самоперебудови й 
саморозвитку, практичної і результативної спрѐмованості, а не просто 
сумлінних виконавців. А головне,  здатних спрѐмувати свій творчий потенціал 
у педагогічне русло, на розвиток творчих можливостей учнів, їх реакція на 
новизну, сприѐннѐ ефекту переживаннѐ, творчого піднесеннѐ, емоцій, 
настроїв, динамізму, гнучкості мисленнѐ, сенсорної «відкритості».  

Розв’ѐзаннѐ цих завдань у системі вищої педагогічної освіти 
уможливляю творчо-виконавська підготовка майбутніх педагогів, ѐка ю 
складноя неперервноя динамічноя системоя, передбачаю залученнѐ 
майбутніх фахівців у композиторсько-виконавську творчість, вдосконаленнѐ і 
розвиток професійно значущих особистісних ѐкостей, інтеграція, постійне 
зростаннѐ, ґрунтовність і фундаментальність знань, набуттѐ фахових 
компетентностей і головне – сприѐю ѐкісному перетворення майбутнім 
фахівцем свого внутрішнього світу, формування його авторської 
спроможності, що приводить до принципово нового внутрішнього стану, 
способу життюдіѐльності та життютворчості майбутнього педагога. 

Аналіз актуальних досліджень. Сучасними вітчизнѐними 
науковцѐми, педагогами-практиками зроблено значний внесок у теорія та 
практику професійної освіти. Розвиток і формуваннѐ творчої особистості, 
ѐка продуктивно ставитьсѐ до життюдіѐльності і життютворчості – 
надзавданнѐ, оскільки творчість, наголошую І. Бех, ю духовноя вершиноя, 
життювоя цінністя, найвищим суспільним виѐвом лядини, сфероя 
справжньої свободи й розкутості ѐк індивідуальності *1+.   

Творчість усе більше стаю характерноя рисоя фахівців різних 
напрѐмів професійної підготовки і спеціальностей, особливо педагогів-
музикантів. Настанова на творчість у музичній педагогіці ю основним 
гаслом, оскільки творчий розвиток учнів ю найскладнішоя проблемоя 
загальноосвітньої школи. У зв’ѐзку з цим багатогранна творчо-виконавська 
діѐльність вимагаю від майбутнього педагога-музиканта не тільки 
освіченості, ерудованості, інтелектуальності, а й здатності бути справжнім 
творцем навчально-виховного процесу, бути митцем, ѐкий мислить ѐк 
педагог, і педагогом, ѐкий відчуваю, ѐк митець (Г. Падалка).  

Основними проблемами розвитку мистецької освіти науковці 
визначаять пізнаннѐ мистецьких ѐвищ, їх інтерпретаціѐ і твореннѐ, 
оскільки зміст освіти реалізуютьсѐ не стільки у знаннювій, скільки в 
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діѐльнісній формі *5;7+, зокрема у творчо-виконавській  ѐк основи 
реалізації творчого потенціалу, самовираженнѐ, самоактуалізації і 
самореалізації особистості майбутнього вчителѐ у різних  її видах.  

Акцентуячи увагу на розвитку творчої особистості  в процесі 
активного оволодіннѐ нея різноманітними видами творчої діѐльності, 
педагоги вказуять на значущість її зворотного зв’ѐзку й впливу на 
особистісний розвиток, зокрема, розвиток творчої індивідуальності *4; 5+, 
найповнішого розкриттѐ творчих здібностей особистості *6+, виѐву власного 
художньо-педагогічного стиля і гуманістичного почерку *3+, емоційної 
обдарованості і самовираженнѐ *2; 7+, самобутності і внутрішньої глибини, 
неповторної індивідуальності й багатогранності. 

Шлѐх до розвитку творчої особистості майбутнього педагога-
музиканта пролѐгаю у тріаді взаюмодіячих і взаюмозумовлених понѐть 
«сприйнѐттѐ-виконаннѐ-твореннѐ», у їх  логічній послідовності, що 
передбачаю наѐвність складних взаюмозв’ѐзків, ѐкі ґрунтуятьсѐ на художній 
інтерпретації, здатності творчо осмислявати зміст художніх творів, під 
впливом ѐких безпосередні почуттѐ переходѐть в естетичні, духовні, етичні 
уѐвленнѐ суб’юкта ѐк ціннісний акт осѐгненнѐ навколишнього світу, 
самопізнаннѐ власної індивідуальної сутності *7+.  

Оріюнтаціѐ навчального процесу на систематичне, поетапне й 
послідовне залученнѐ студентів до самовираженнѐ і самореалізації у 
власній творчості у результаті визначаю ѐкісно новий рівень професійної 
підготовки майбутніх фахівців, розкриваю творчий особистісний потенціал 
майбутнього педагога-музиканта,  його універсальні метакультурні  ѐкості, 
уможливляю забезпеченнѐ успішності, продуктивності, актуальності, 
адаптативності у різних сферах життютворчості і професійній діѐльності. 
Тому доцільно здійснити аналіз дефініцій «творчість» і «виконавство» ѐк 
взаюмодоповнявальних і взаюмозумовлених ѐвищ, ѐкі визначаять зміст і 
сутність професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта.   

Мета статті – виѐвити взаюмозв’ѐзок компонентів «творчість і «вико-
навство», ѐкі визначаять сутність творчо-виконавської підготовки майбут-
нього педагога-музиканта, сприѐять розв’ѐзання педагогічних завдань через 
прилученнѐ індивіда до різних видів творчо-виконавської діѐльності, 
стимуляваннѐ його до самовираженнѐ й самореалізації у самотворчості.   

Виклад основного матеріалу. За поширеним у науковій літературі 
визначеннѐм «творчість» інтерпретуютьсѐ ѐк цілеспрѐмована діѐльність, що 
породжую щось ѐкісно нове, ѐке ніколи раніше не існувало, характеризуютьсѐ 
неповторністя, оригінальністя, суспільно-історичноя унікальністя,  
наслідком ѐкої ю відкриттѐ (створеннѐ, винайденнѐ) чогось нового, раніше 
невідомого, або активне, що відповідаю вимогам часу, опануваннѐ вже 
існуячим багатством, створеними мистецькими цінностѐми. У цьому 
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розлогому трактуванні творчість пов’ѐзуютьсѐ із цілеспрѐмованоя діѐльністя 
лядини, ѐка створяю нові або ѐкісно нові матеріальні і духовні цінності.  

Розглѐдаячи категорія «творчість» в морально-естетичному, естетико-
психологічному, морально-педагогічному та інших аспектах, науковці під-
кресляять її особистісний характер. Саме у творчості лядина само-
стверджуютьсѐ ѐк особистість, відчуваю динамізм, повноту життѐ, свободу.  

Високого сенсу сповнений зміст понѐттѐ «творчість» у працѐх відомих 
мислителів, зокрема, М. Бахтіна, М. Бердѐюва, П. Енгельгарда, М. Кагана, 
А. Маслоу, С. Рубінштейна, М. Xайдеггера та ін. Згідно з їх концепціюя антро-
подицеї, здатність до творчості закладена в лядині, це її покликаннѐ і 
призначеннѐ. Творчість, наголошую М. Бердѐюв у праці «Творчість та об’юк-
тиваціѐ» притаманна самій природі особистості, ю продовженнѐм справи 
божого творіннѐ, тому саме творчістя лядина виправдовую сенс свого життѐ.  

Творчість невіддільна від свободи, лише вільний творить 
(М. Бердѐюв). Цѐ теза, зауважую О. Ростовський, цілком стосуютьсѐ й 
діѐльності вчителѐ музичного мистецтва. Адже справжнѐ свобода вчителѐ 
можлива лише за умови осѐгненнѐ ним авторського задуму свідомо 
обраної програми чи методичної концепції, розуміннѐ їх сутності й 
змістовної логіки *6+.  

Самовираженнѐ й самореалізаціѐ особистості у творчості ю одним з 
найбільш діювих засобів розширеннѐ можливостей длѐ становленнѐ й 
розвитку свободи особистості, умовоя усвідомленнѐ її неповторності й 
унікальності, прѐмим шлѐхом до суб’юктності. Результатом творчості ю 
духовний, ціннісно-особистісний розвиток, удосконаленнѐ задатків, 
здібностей, обдаровань, здатності до художньо-педагогічного спілкуваннѐ, 
саморозвитку. самовираженнѐ і самоактуалізації, тобто усе, що детерміную 
подальшу творчу активність самої особистості та підвищую її значущість длѐ 
себе та длѐ інших.  

Не викликаю сумніву, що ці характеристики виѐвлѐятьсѐ  у творчо-
виконавській діѐльності педагога-музиканта. Творчість за законами краси, 
ѐдро ѐкої становить мистецтво, ю універсальноя формоя  художньої 
діѐльності. У сфері музичного мистецтва творчість – це органічне начало, 
основа всіх інтонаційних практик, ѐкі охопляю система художньої 
діѐльності. Основоя ціюї системи ю тріада – композитор-виконавець-слухач, 
музична діѐльність ѐких розрізнѐютьсѐ за змістом, матеріалом і формоя 
творчості, ю конкретним способом вираженнѐ творчої дії, спрѐмованої на 
створеннѐ музичного твору, його сприйнѐттѐ і виконаннѐ.  

Інтеграціѐ наук дала змогу по-новому подивитисѐ на взаюмодія і 
взаюмозумовленість композиторського й виконавського процесів, 
виокремити їхні відмінні та спільні риси. У наукових працѐх з  філософії 
(М. Бахтін, В. Біблер, М. Каган), психології художньої творчості (В. Асмус, 
Ю. Афанасьюв, Є. Басін, Л. Виготський, Є. Гуренко, Л. Сморж, Л. Матвююва, 
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В. Мовчан, П. Якобсон, Н. Яранцева та ін.), музичного сприйманнѐ та 
виконавської інтерпретації (Н. Корихалова, В. Москаленко та ін.), художнього 
та музичного сприйманнѐ (О. Костяк, Б. Мейлах, Є. Назайкінський, 
С. Раппопорт, О. Рудницька та ін.), інтонаційної теорії (Б. Асаф’юв, 
В. Бобровський, В. Медушевський, Я. Мільштейн, Є. Назайкінський та ін.) 
музичне виконавство визначено ѐк вторинну відносно самостійну творчість. 
Через співтворчість ѐк певний спосіб діалогового спілкуваннѐ здійсняютьсѐ 
діалогічність свідомостей, розуміннѐ іншого ѐк самого себе, переосмисленнѐ, 
трансформаціѐ і переживаннѐ «духу» епохи, художніх образів. В естетичних 
концепціѐх Р. Інгардена, Ф. Шлейюрмахера, В. Дільтеѐ, М. Хайдеггера, 
Г. Гадамера та ін. порушуютьсѐ питаннѐ про незавершеність мистецького 
твору ѐк особливої, унікальної ѐкості, що стимуляю творчу активність суб’юкта 
пізнаннѐ, передбачаю поліваріантність творчих трактувань та індивідуальних 
реакцій у процесі художнього діалогу і в такий спосіб уможливляять 
визначеннѐ смислової конкретизації твору суб’юктом сприйнѐттѐ й 
інтерпретатором-виконавцем ѐк співтворчість, чого не можна сказати про 
творчість автора (композитора), ѐкий, зазвичай, і ю виконавцем-
інтерпретатором власних творів. Творчість і виконаннѐ длѐ автора юдині, 
нерозривні, взаюмодоповнявальні й взаюмозумовлені ѐвища. З оглѐду на це, 
творчо-виконавська підготовка майбутніх фахівців набуваю особливого 
значеннѐ, а її сутність визначаютьсѐ взаюмозв’ѐзком компонентів «творча» і 
«виконавська», полѐгаю в розв’ѐзанні педагогічних завдань через прилученнѐ 
індивіда до різних видів творчо-виконавської діѐльності, стимуляваннѐ його 
до самовираженнѐ й самореалізації в композиторсько-виконавській 
діѐльності, що зумовлено теоріюя і практикоя музичного вихованнѐ і ю 
запорукоя успіху в розвитку духовно-творчої особистості майбутнього 
вчителѐ музичного мистецтва.   

Незалежно від того, розкриятьсѐ майбутні педагоги-музиканти у 
майбутній діѐльності ѐк композитори, чи виконавці, чи досѐгнуть високого 
рівнѐ концертно-виконавської зрілості, реалізаціѐ особистісної 
креативності у композиторсько-виконавській діѐльності допоможе їм 
еволяціонувати й інтенсивно творчо виѐвитись у їхній професійній 
діѐльності. Спрѐмованість на композиторсько-виконавську діѐльність 
зміняю позиція майбутнього педагога не тільки ѐк виконавцѐ 
(інструменталіста, вокаліста, диригента), а й  посиляю його роль ѐк 
педагога-композитора, педагога-творцѐ.  

Основи композиторсько-виконавської техніки закладаятьсѐ у всіх 
фахових дисциплінах, розвиваятьсѐ й формуятьсѐ у процесі цілеспрѐмованої 
навчально-творчої діѐльності у її специфічних формах (композиціѐ, 
імпровізаціѐ, творче музикуваннѐ). Особливістя цих креативних ѐкостей  ю те, 
що вони ю точкоя перетину різних видів художнього мисленнѐ, зокрема, 
історико-стильового, інтонаційного, інтерпретаційного, наближаять навчаннѐ 
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до художньої  практики. Широкі можливості у цьому плані надаять музично-
теоретичні та музично-інструментальні дисципліни, зокрема «Історіѐ 
музичного мистецтва», «Теоріѐ музики та сольфеджіо», «Сольфеджіо», «Гар-
моніѐ», «Аналіз музичних творів», «Поліфоніѐ», «Акомпанемент та імпровіза-
ціѐ», «Основи музичної композиції», «Основи композиторської майстерності» 
та ін. за умов тісного зв’ѐзку з предметами музично-виконавського і 
практично-методичного циклів. Взаюмозв’ѐзок між твореннѐм і виконаннѐм 
музики, композитором і виконавцем зумовляятьсѐ самоя художньоя 
практикоя, системоя вихованнѐ і навчаннѐ, розвитком і взаюмодіюя 
композиторського і виконавського таланту майбутнього педагога-музиканта.  

Мета «композиторства» ѐк інтегративної дефініції маю полѐгати не 
тільки в навчанні студентів створявати власні твори у рамках певної 
дисципліни, а й розвитку авторської спроможності, здатності створявати 
власні творчі проекти, видовищні заходи, залучати у творч-виконавську 
діѐльність іншого, у спрѐмуванні ціюї діѐльності на майбутня професія, а 
також на можливість саморозвитку, самовираженнѐ і самореалізації 
майбутнього фахівцѐ в різних сферах соціально-культурного простору. 

Висновки. Творчо-виконавська підготовка майбутнього педагога-
музиканта в системі вищої музично-педагогічної освіти набуваю особливого 
значеннѐ. Її сутність визначаютьсѐ взаюмозв’ѐзком компонентів «творча» і 
«виконавська» і полѐгаю в розв’ѐзанні педагогічних завдань через 
прилученнѐ майбутнього фахівцѐ до різних видів творчо-виконавської 
діѐльності, стимуляваннѐ його до самовираженнѐ й самореалізації в 
композиторсько-виконавській діѐльності, що зумовлено теоріюя і 
практикоя музичного вихованнѐ і ю запорукоя успіху в розвитку духовно-
творчої особистості майбутнього педагога. 

Творчо-виконавська підготовка в системі вищої музично-педагогічної 
освіти набуваю інноваційного характеру, оскільки ґрунтуютьсѐ не тільки на 
здатності майбутнього фахівцѐ адекватно сприймати, виконувати й інтерпре-
тувати  музичні, а й демонструвати авторську спроможність, що у підсумку 
даю змогу схарактеризувати майбутнього педагога-музиканта ѐк цілісну осо-
бистість, здатну до самовираженнѐ й самореалізації у професійній діѐльності. 

Композиторсько-виконавська творчість ѐк внутрішньоструктурний і 
водночас самостійний компонент в системі дисциплін музично-
теоретичного циклу, передбачаю тісний зв’ѐзок з музично-виконавськими 
дисциплінами, забезпечую розвиток творчих особистостей в умовах 
сучасних інноваційних змін, сприѐю ефективній підготовці фахівців, здатних 
виховати лядину культури.  
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РЕЗЯМЕ 
Стратан-Артышкова Т. Творчество и исполнительство в профессиональной 

подготовке будущего педагога-музыканта. 
В статье раскрываетсѐ своеобразие творческо-исполнительской подготовки 

как сложной непрерывной динамической системы, что предполагает 
совершенствование и развитие профессионально значимых личностных качеств, 
формирование авторской способности будущего педагога-музыканта, приводѐщее к 
принципиально новому его внутреннего состоѐниѐ, образа жизнедеѐтельности и 
жизнетворчества. Осуществлѐетсѐ анализ дефиниций «творчество» и 
«исполнительство», выѐвлѐятсѐ их общие и индивидуальные признаки, составлѐящие 
сущность и содержание профессиональной деѐтельности будущего специалиста. 

Ключевые слова: творческо-исполнительскаѐ подготовка, композиторсько-
исполнительскаѐ деѐтельность, авторскаѐ способность, личность будущего 
педагога-музыканта. 

SUMMARY 
Stratan-Artyshkova T. Creativity and performance in the professional training of the 

future teacher-musician. 
The aim of the article is to identify the relationship of the components of “creativity” 

and “performance”, which define the essence of creative and performing training of the 
future teacher-musician, contributing to the solution of pedagogical tasks through the 
introduction of the individual to different types of creative and performing activities, 
stimulation of their self-expression and self-realization in self-creativity. 

The article reveals the originality of creative and performing training as a complex 
continuous dynamic system that provides for the improvement and development of 
professionally significant personal qualities, formation of the author’s ability of the future 
teacher-musician, leading to its radically new internal state, way of life and life creation. The 
analysis of definitions of “creativity” and “performing” is implemented, their common and 
individual characteristics, which make up the nature and content of the specialist’s future 
professional activity, are revealed. 

Composer and performing activity is singled out as an important component of the 
creative and performing training of the future teacher-musician, who is independent, but 
closely linked to the professional disciplines (music and performing, vocal and choral, 
practical teaching, research) while maintaining their autonomy, classicality and 
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conventionality at the same time for the reconstruction and updating the content of creative 
and performing training, understanding the importance of mastering the art of composer 
and performing activity in the future profession.  

That is why composer and performing activity is focused on the development of the 
personality, able to implement the gained artistic and interpretative experience in his/her 
own activity, it is the result and the top of creative and performing training of the future 
teacher of music art. In the process of composer and performing activity personal creative 
potential of the teacher of music art is a revealed, universal multicultural personality quality 
that makes it possible to ensure success, productivity, relevance, adaptability of the future 
professional in different fields of life creativity and careers. 

Key words: creative and performing training, composer and performing activity, the 
author’s ability, personality of the future teacher of music art. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОК В АГРАРНИХ ВНЗ 

 

У статті розглѐдаятьсѐ теоретико-методичні та прикладні аспекти 
побудови процесу професійно-прикладної фізичної підготовки студенток вищих 
навчальних закладів аграрного профіля. Систематизовано напрѐмки підготовки 
спеціалістів у вузах згідно з вимогами до психофізіологічних особливостей 
професійної діѐльності, піднімаятьсѐ питаннѐ інтенсифікації виробництва з 
високими вимогами до підвищеннѐ ѐкості підготовки спеціалістів у вузах, до 
конкретних видів професійної діѐльності. Відповідно виникаю необхідність до 
профіляваннѐ фізичного вихованнѐ з урахуваннѐм вимог вибраної професії. У процесі 
виробничої діѐльності у студенток будуть розвиватисѐ і вдосконаляватисѐ ті 
ѐкості, навички, уміннѐ, ѐкі характеризуять рівень професійної майстерності. 

Ключові слова: студентки, професійно-прикладна фізична підготовка, 
фахівець, фізичне вихованнѐ.  

 

Постановка проблеми. Сьогодні відбуваютьсѐ інтеграціѐ вищої освіти 
України до ювропейського освітнього простору, через це першочерговим 
завданнѐм маю бути вдосконаленнѐ національної системи вищої аграрної 
освіти, ѐка у своя чергу буде мати на меті високу ѐкість навчаннѐ й вихованнѐ 
студентської молоді відповідно до вимог сучасності. Підготовка фахівців у 
аграрних вищих навчальних закладах, зокрема спеціалістів агрономічного 
профіля, повинна ґрунтуватисѐ на засадах отриманнѐ такого рівнѐ освіти, 
ѐкий би міг дозволити майбутнім агрономам адаптуватисѐ до чималого 
спектру різноманітних умов своюї професійної діѐльності *2, 3+.  

До державних установ, ѐкі організовуять і запроваджуять фізичне 
вихованнѐ дорослих, відносѐтьсѐ середні і вищі спеціальні навчальні 
заклади, арміѐ та рѐд інших (органи міліції, пожежної охорони тощо) 
організацій і установ. Фізична підготовка в державних установах ю 
обов’ѐзковоя та здійсняютьсѐ за офіційними програмами *1+.  

 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

464 

Соціальні функції і умови побуту суттюво впливаять на зміст і форми 
фізичного вихованнѐ дорослих. У віці 18-30 років ляди вступаять на 
самостійний шлѐх життѐ, здобуваять професії в середніх спеціальних, 
вищих та інших навчальних закладах, приступаять до трудової діѐльності 
на підприюмствах, в установах, у сільському господарстві; дехто навчаютьсѐ 
на вечірніх і заочних відділеннѐх навчальних закладів, поюднуячи 
навчаннѐ з роботоя; янаки проходѐть службу в армії *6+. У цьому віці 
формуятьсѐ професійні інтереси, складаютьсѐ сімейне життѐ. Саме в цей 
період розкриваютьсѐ один із принципів системи фізичного вихованнѐ – 
зв'ѐзку з трудовоя і військовоя практикоя. Фізичне вихованнѐ длѐ тих, хто 
навчаютьсѐ в навчальних закладах ю обов’ѐзковим і здійсняютьсѐ на основі 
державних навчальних планів, програм і настанов, запроваджуячи чітко 
виражену професійно- і військово-прикладну спрѐмованість. 

Професійно-прикладний аспект може бути виражений і під час 
занѐть спортом. У тих випадках, коли обрана професіѐ висуваю специфічні 
вимоги до фізичних і пов’ѐзаних з ними здібностѐми, руховими вміннѐми і 
навичками лядини, організуютьсѐ професійно-прикладна фізична 
підготовка з усіма властивими їй особливостѐми *4, 5+. 

Аналіз актуальних досліджень. Принцип органічного зв’ѐзку 
фізичного вихованнѐ з практикоя трудової діѐльності найбільше 
втіляютьсѐ в професійно-прикладній фізичній підготовці *4+. Хоча цей 
принцип поширяютьсѐ на вся соціальну систему фізичного вихованнѐ, 
саме в професійно-прикладній фізичній підготовці він знаходить свій 
специфічний проѐв. Як своюрідний різновид фізичного вихованнѐ 
професійно-прикладна фізична підготовка ю педагогічно спрѐмованим 
процесом забезпеченнѐ спеціалізованої фізичної підготовленості до 
обраної професійної діѐльності. Інакше кажучи, процес навчаннѐ збагачую 
індивідуальний фонд професійних рухових умінь і навичок, сприѐю 
виховання фізичних ѐкостей і, пов’ѐзаних з ними, здібностей, від ѐких 
безпосередньо чи опосередковано залежить професійна діѐльність *5+. 

У науково-методичній літературі також достатньо інформації щодо 
розвитку фізичних ѐкостей, фізичного стану, фізичної підготовленості жінок 
(Л. Я. Іващенко, Б. М. Мицкан, Л. Г. Рахліна, М. Г. Сибіль та ін.). Усі вони 
вважаять, що головним компонентом фізичної підготовки ю професійно-
прикладна фізична підготовка. Водночас, сьогодні бракую наукових 
досліджень, присвѐчених специфіці роботи та професійному навчання жінок. 

Основам розвитку системи вищої освіти в зарубіжному освітньому 
процесі присвѐчені наукові роботи провідних вітчизнѐних науковців 
Г. Алюксевич, Г. Єгорова, Є. Москаленко, О. Овчарук, О. Рибак, Л. Пуховської.  

У роботах Б. Гершунського, І. Зѐзяніна, В. Козакова, Л. Романишина 
розглѐдаютьсѐ формуваннѐ особистісних ѐкостей фахівцѐ в процесі 
професійної фахової освіти. А. Алексяк, С. Архангельський, Ю. Бабанський, 
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А. Бюлѐюв, С. Гончаренко, І. Коби- лѐцький, І. Козловська досліджуять 
організація навчаннѐ студентів у вищій школі. Різним аспектам 
відтвореннѐ й формуваннѐ кадрового ресурсу аграрних підприюмств 
присвѐтили свої наукові праці О. Бородіна, Ф. Зінов’юв, В. Карпенко, 
Т. Олійник, А. Уланчук О. Шпикулѐк. Професійному становлення майбутніх 
агрономів приділена увагу в наукових роботах С. Голишевої, 
Л. Кандрашової, І. Колосок, Ю. Курбатової 

Мета дослідженнѐ – з’ѐсувати стан вивченнѐ проблеми організації 
професійно-прикладної фізичної підготовки студенток Вищих Навчальних 
Закладів аграрного профіля. 

Результати дослідженнѐ та виклад основного матеріалу. Статева 
диференціаціѐ лядини ю постійноя умовоя специфіки занѐть спортом. 
Навіть добре розвинута дівчина, жінка повинні тренуватисѐ інакше, ніж 
хлопчик, янак, чоловік. У практиці спорту вже давно існуять визначені 
відмінності у методиці тренувальних занѐть длѐ жіночого та чоловічого 
контингентів. Ці відмінності обумовлені соціально-психологічними 
факторами та анатомо-фізіологічними особливостѐми жіночого організму.  

Уже на початку тренувань, коли дівчата виконуять значну кількість 
загальнорозвиваячих вправ або тривалий біг у повільному чи середньому 
темпі, необхідно їм нагадувати про користь таких рухів длѐ організму жінки. 
Саме добре розвинуті м’ѐзи тулуба, живота, стегон дозволѐять жінці 
відносно легко переносити пологи та зберігати післѐ них струнку фігуру. 

У цілому дівчата та яначки більш дисципліновані та працездатні. 
Вони проѐвлѐять на занѐттѐх зібраність, емоційність. Все це обумовлено 
тим, що діѐльність їх нервової системи тісніше пов’ѐзана з різними 
біологічними функціѐми організму, ніж у хлопчиків та янаків. 

Біологічний аспект складаю основні анатомо-фізіологічні особливості 
жіночого організму та його вікові зміни. Природа надала жінці відмінні 
риси, ѐкі пов’ѐзані з функціюя материнства, чим обумовляютьсѐ 
формуваннѐ рѐду особливостей її статури, що накладаю свій відбиток на 
діѐльність багатьох органів та систем її організму у різні періоди життѐ. 

Вікові періоди у житті жінки характеризуятьсѐ рѐдом морфологічних 
та функціональних особливостей. Статеві відмінності між чоловіком та 
жінкоя найбільш ѐскравими стаять з початком статевого дозріваннѐ. 
Особливу увагу в жіночому організмі привертаю періодичність рѐду 
фізіологічних функцій, ѐкі відповідаять за овуально-менструальний цикл 
(ОМЦ). Слід враховувати, що реакціѐ організму жінки на ОМЦ може бути 
різноя. ОМЦ – не локальний процес певних органів. В цей час траплѐятьсѐ 
хвилеподібні (циклічні) зміни судинної системи, терморегулѐції, обміну 
речовин, розумової та фізичної працездатності тощо. Тому різні 
хвиляванні, психічні травми можуть викликати розлади у виглѐді сильної 
кровотечі або її затримки, а іноді і зупинки на тривалий час [7]. 
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У жіночому організмі, ѐкий розвиваютьсѐ від 4 до 20 років чітко 
простежуютьсѐ чотири періоди біологічної потреби у рухах: 4-7 років – 
акселераційний період; 8 років – період «шкільного» зниженнѐ; 9-13 – 
період біологічного оптимуму; 14-20 років – період дефіциту рухів. 

Нині існую великий фактичний матеріал про закономірності фізичного 
та статевого розвитку жінок 18-23 років *7].  

Цей віковий період називаять стабільним. У цьому віці практично 
закінчуютьсѐ дозріваннѐ найважливіших органів та систем організму, скелет 
майже повністя костенію, загальмовуютьсѐ ріст тіла в довжину та зростаю в 
ширину, збільшуютьсѐ маса тіла. М’ѐзева маса досѐгаю 43-44% від загальної 
маси тіла, що відповідаю нормі дорослої лядини (Ковтун Л.Н.). Длѐ цього віку 
характерна висока ступінь функціонального удосконаленнѐ нервової 
системи, велика рухливість нервових процесів (Хрипкова А. Г.). Показники 
морфо-функціональних властивостей організму студенток ВУЗів характери-
зуятьсѐ фізичноя зрілістя. Жіночий організм відрізнѐютьсѐ особливостѐми 
морфології. У них надмірна гнучкість. Згідно класичного визначеннѐ, суглоби 
жінки маять значноя амплітуду рухів, що обумовляютьсѐ легким розтѐгуван-
нѐм зв’ѐзок, що часто вважаять наслідком імпрегнації естрогенами. 

За данними дослідженнѐ фізичного розвитку студенток 
Сермеюва Б. В., Третьѐкова Н. А., Вісковатова Ю. І. період завершеннѐ 
фізичного та біологічного дозріваннѐ організму співпадаю з часом навчаннѐ 
у ВУЗі. Інтенсивний ріст тіла жінки завершуютьсѐ до 18-20 років, тобто доки 
не закриті зони росту в епофізах. Як відомо, зони росту закриваятьсѐ у 
ліктьовому суглобі до 17 років, у колінному суглобі – до 20 років, у 
кульшовому – до 18 років. У цей же час завершуютьсѐ формуваннѐ 
вегетативних систем і досѐгаютьсѐ високий рівень їх взаюмодії. Знаннѐ про 
ріст кісток ю дуже важливими при багаторазовому використанні фізичних 
вправ, ѐкі впливаять на формуваннѐ тілобудови студенток. 

Жіночий організм, ѐк відомо, відрізнѐютьсѐ від чоловічого низкоя 
морфологічних та функціональних особливостей, ѐкі пов’ѐзані, перш за все 
з найважливішоя біологічноя функціюя жіночого організму – функціюя 
материнства. Жінки в порівнѐнні з чоловіками маять меншу довжину тіла 
(в середньому длѐ України 161 см). Грудна клітина в них коротше та 
відносно ширше, її форма обумовляю більш високе розташуваннѐ 
діафрагми, кінцівки – коротше, ніж у чоловіків, а хребет – довше. Дуже 
суттюві статеві відмінності спостерігаятьсѐ у формі тазу та плечового поѐсу. 
Весь скелет в цілому у жінок менш міцний, полегшений, більш еластичний 
та рухливіший. Статевий деморфізм спостерігаютьсѐ при співставленні ѐк 
абсолятної маси тіла, так і її компонентів. При середній вазі чоловіків 
близько 72 кг, а жінок – 60,5 кг, м’ѐзева маса жінок складаю 30-35 % від 
ваги тіла, у чоловіків вона складаю 40-45 %. Жирової тканини більше у 
жінок (у середньому на 28-30 %). 
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Усе вищезгадане може суттюво впливати на зміст навчально-
тренувальних занѐть: 

зазвичай длѐ дівчат та яначок характерним ю відчуттѐ ритму, 
правильного розподілу рухів у часі; 

вони з дитѐчого віку схильні до плавних та заокругленим рухів; 
жіночі суглоби маять значну амплітуду рухів, ѐка обумовлена легким 

розтѐгуваннѐм суглобів; 
особливості жіночої моторики слід враховувати в тренувальному 

процесі не длѐ того, щоб підкорити вся методику цим особливостѐм, а щоб 
спираячись на них, досѐгнути високих результатів у всебічному фізичному 
розвитку. 

Таким чином, занѐттѐ з фізичного вихованнѐ повинні бути побудовані 
відповідно до закономірностей розвитку студентів. В узагальненому виглѐді 
ці закономірності відображені в принципах дидактики і фундаментальних 
роботах з теорії фізичного вихованнѐ. Однак, длѐ того, щоб вірно 
використовувати ці принципи в навчальному процесі з фізичного вихованнѐ, 
необхідно знати, ѐк впливаять ті чи інші фізичні вправи на організм жінки. 

Професійно-прикладна фізична підготовка формуютьсѐ разом з 
загальноя фізичноя підготовкоя. Їх поюднаннѐ обумовлене об'юктивними 
закономірностѐми функціонуваннѐ і удосконаленнѐ організму лядини. 
Основоя професійно-прикладної фізичної підготовки ю вихованнѐ фізичних 
здібностей, ѐкі відповідаять специфічним вимогам конкретної професії та 
озброюннѐ професійно важливими руховими вміннѐми і навичками. 

Основним засобом професійно-прикладної фізичної підготовки ю 
різноманітні фізичні вправи, ѐкі склалисѐ у базовій фізичній культурі і 
спорті, а також вправи, перетворені і спеціально підібрані відповідно до 
особливостей конкретної професійної діѐльності. При плануванні 
професійно-прикладної фізичної підготовки необхідно спиратисѐ на 
передумови, ѐкі викликані попередньоя і супутноя загальноя фізичноя 
підготовкоя: гармонійний розвиток основних життюво важливих фізичних 
ѐкостей, формуваннѐ фонду різноманітних рухових умінь і навичок *4, 5+. 
Від того, ѐкоя була фізична підготовка майбутнього фахівцѐ під час 
проходженнѐ базового курсу фізичного вихованнѐ (у загальноосвітній 
школі, інших навчальних закладах), і від того, ѐк вона проводилась надалі 
(у ті чи інші періоди багаторічної професійно-трудової діѐльності), 
залежить зміст ППФП і склад її раціональної побудови, а саме засоби 
ППФП, елементи і варіанти раніше засвоюних рухів, аналогічні за 
координаціюя рухові дії, ѐкі вивчені під час проходженнѐ базового курсу 
фізичного вихованнѐ в аспекті загальної фізичної підготовки. 

У загальному комплексі засобів прикладної фізичної підготовки 
використовуятьсѐ ѐк загальнопідготовчі, так і спеціально-підготовчі вправи. 
Сукупність цих засобів варіяютьсѐ в залежності від особливостей професії [4]. 
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Склад загально-підготовчих вправ може бути широким. Основний 
критерій відбору – ефективно сприѐти підвищення рівнѐ загальної 
працездатності організму, збільшення його “робочих потенціалів” і 
стійкість до факторів, ѐкі погіршуять здоров'ѐ, і тим самим створяять 
умови успішної професіональної діѐльності. 

Спеціально-підготовчі вправи в професійно-прикладній фізичній 
підготовці, ѐк і в інших спеціалізованих видах фізичного вихованнѐ, 
вклячаять рухові елементи обраної діѐльності (коли це можливо та 
виправдано; моделяятьсѐ за аналогіюя з обраноя діѐльністя). Таким чином, 
відтворяятьсѐ характерні вимоги до фізичних та психічних здібностей 
лядини (наприклад, спеціально-підготовчі вправи на тренажерах). У тих 
випадках, коли створити таким шлѐхом достатньо ефективні засоби немаю 
можливостей, підбираятьсѐ вправи за принципом переносу тренувального 
ефекту підготовчих вправ на професійну діѐльність. 

Розв’ѐзаннѐ питаннѐ про вплив фізичної підготовленості на стан 
професійно-прикладної підготовки неможливе без розуміннѐ механізму 
здійсненнѐ цього впливу. Численними дослідженнѐми доказано, що в 
основі цього механізму ю ѐвище перенесеннѐ навичок і вмінь, ѐкі 
сформовані в одній галузі лядської діѐльності, на результати оволодіннѐ 
навичками та вміннѐми в інших галузѐх. Це перенесеннѐ може 
здійсняватись у схожих за структурами діѐх, наприклад, між різними 
фізичними вправами, ѐкі зовсім різні за структуроя *3+. 

Стосовно фізичної підготовки, на відміну від психологічної, 
перенесеннѐ може спостерігатись не лише при формуванні рухових навичок, 
але і при вихованні фізичних ѐкостей. Суттюве значеннѐ у навчанні руховій дії 
маю перенесеннѐ рухових навичок, ѐкі сформовані раніше або, ѐкі 
формуятьсѐ паралельно. Наприклад, володіннѐ навичкоя метаннѐ малого 
м’ѐча значно полегшую навчаннѐ метати гранату. Перенесеннѐ навичок відбу-
ваютьсѐ у тих випадках, коли структури рухових дій маять типову схожість. 

Висновки. Аналіз літературних джерел, програмно-нормативних, 
правових та інших офіційних документів свідчать, що за останні 2-3 роки 
спостерігаютьсѐ активізаціѐ наукових досліджень щодо оптимізації, 
спеціальної фізичної та професійно-прикладної підготовки студенток 
Вищих Навчальних Закладів. Однак, у сучасній вітчизнѐній науково-
методичній літературі недостатньо висвітлені проблеми фізичного вихованнѐ 
даного контингенту, ѐкі навчаятьсѐ у вищих аграрних навчальних закладах.  

Основним змістом професійно-прикладної фізичної підготовки ю фізичні 
вправи, ѐкі сприѐять розвитку фізичних здібностей і ѐкі відповідаять 
специфічним вимогам певної професії та озброюннѐ професійно 
важливими руховими вміннѐми і навичками. 

Таким чином, аналіз науково-методичної літератури дозволѐю 
констатувати, що вивчивши особливості студенток вищих аграрних 
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навчальних закладів можна запропонувати оптимальну програму 
професійно-прикладної фізичної підготовки, ѐка суттюво впливатиме на 
виконаннѐ складних координаційних рухів, розумову і фізичну 
працездатність, формуваннѐ основних морально-вольових ѐкостей, та 
закономірностей розвитку жіночого організму. 
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РЕЗЯМЕ 
Харченко С., Матлаш В., Лифинцев И. Особенности профессионально-

прикладной физической підготовки студенток в аграрных ВНЗ.  
В статье рассматриваятсѐ теоретико-методические и прикладные 

аспекты построениѐ процесса профессионально-прикладной физической подготовки 
студенток высших учебных заведений аграрного профилѐ. Систематизированы 
направлениѐ подготовки специалистов в вузах в соответствии с требованиѐми к 
психофизиологических особенностей профессиональной деѐтельности, 
поднимаятсѐ вопросы интенсификации производства с высокими требованиѐми к 
повышения качества подготовки специалистов в вузах, к конкретным видам 
профессиональной деѐтельности. Соответственно возникает необходимость в 
профилировании физического воспитаниѐ с учетом требований выбранной 
профессии. В процессе производственной деѐтельности у студенток будут 
развиватьсѐ и совершенствоватьсѐ те качества, навыки, умениѐ, которые 
характеризуят уровень профессионального мастерства. 

Ключевые слова: студентки, профессионально-прикладнаѐ физическаѐ 
подготовка, специалист, физическое воспитание. 

SUMMARY 
Kharchenko S., Matlash V., Lifintsev I. The Peculiarities of Professional and Applied 

Physical Preparation of the Students in Agricultural Higher Educational Institutions. 
The article deals with the theoretical, methodological and applied aspects of the process 

of construction the professional and applied physical preparation of  the female students of 
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higher educational institutions of agricultural profile. The directions of training in universities 
according to the requirements of the physiological characteristics of professional activity are 
systematized; the questions of intensification of the production with high requirements to 
improve the training of the specialists in universities to specific professional activity are raised. 
Accordingly, there is a need for profiling physical education with the requirements of the chosen 
profession. In the process of production activity the female students will develop and improve the 
qualities, skills, abilities, describing the level of professional skill. 

The authors have mentioned that at this stage the professional and applied physical 
preparation means a subsystem of physical education that best ensures the formation and 
improvement of the person’s qualities that are essential for a specific professional activity. General 
physical training provides the readiness to work at all. The professional and applied physical 
preparation is aimed at training for specific work. Until recently it was thought that the professional 
and applied physical preparation of the workers and professionals should focus mainly on the 
formation of professionally important physical qualities and applied motor skills which are necessa-
ry for a number of categories of the workers under special conditions of their professional activity. 

The practice of physical education, the results of special scientific researchers 
conducted in recent years have expanded the understanding of the meaning and content of 
the professional and applied physical preparation of future specialists. It has been found that 
in the process of the professional and applied physical preparation a large complex of mental 
and physical qualities necessary for an employee in his professional activity is successfully 
formed. With the help of the professional and applied physical preparation the mental and 
volitional qualities are educated and improved. 

It is stressed that the same approach is used in the preparation of the qualified 
athletes. Theory and practice of the Olympic sports emphasizes that the guarantee of success 
is the strict conformity of the high-class athletes training to the specific conditions chosen for 
specialization of sport. 

Key words: the female students, professional and applied physical preparation a 
specialist, physical education. 
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Целья статьи ѐвлѐетсѐ определение лингвометодических основ формированиѐ 
деѐтельностного компонента лингвосоциокультурной компетентности китайских 
студентов-русистов. Основой построениѐ методической системы служит 
компетентностный подход к формирования умений опознаниѐ культурных смыслов 
единиц разных уровней ѐзыка: слова, словосочетаниѐ, предложениѐ, текста на основе 
функционированиѐ психолингвистических механизмов восприѐтиѐ, усвоениѐ, 
интерпретации. Длѐ определениѐ структуры деѐтельностного компонента 
осуществлен анализ межкультурных умений и навыков, выделены инвариантные и 
вариативные профессионально-ориентированные умениѐ и навыки, составлѐящие 
анализируемуя компетентность. 

Ключевые слова: деѐтельностный компонент, единицы ѐзыка, китайские 
студенты-филологи,  лингвосоциокультурнаѐ компетентность. 
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Постановка проблемы. Обучение будущих преподавателей 
иностранного (русского) ѐзыка предполагает формирование умений 
общениѐ во всех коммуникативных сферах на уровне, приближаящемсѐ к 
уровня филологически образованных носителей ѐзыка. Одним из наиболее 
сложных компонентов такого обучениѐ ѐвлѐетсѐ формирование умений 
общениѐ в социально-культурной сфере и профессиональной интерпретации 
ѐзыковых единиц с национально-культурным компонентом значениѐ. 
Данное обстоѐтельство делает актуальным  теоретическое описание и 
разработку методики формированиѐ специальной компетентности, котораѐ 
получила название лингвосоциокультурной *13].  

Лингвосоциокультурнаѐ компетентность (далее – ЛСКК) представлѐет 
собой комплексный когнитивно-деѐтельностный конструкт, когнитивнаѐ и 
деѐтельностнаѐ составлѐящие которого неразрывно свѐзаны.  

В психологической структуре деѐтельности различаят два плана: 
содержательный и процессуальный *4+. Реализациѐ содержательного 
плана полностья зависит от процессуального, в нашем случае, от 
способности китайского студента оперировать лингвокультурными, 
лингвоментальными и лингвистическими (с национально-культурным 
компонентом семантики) единицами ѐзыка, а также от умений 
использовать их не только длѐ общениѐ на иностранном ѐзыке, но и в 
своей будущей профессиональной преподавательской деѐтельности.  

Анализ актуальных исследований. Теоретическим основанием 
описаниѐ деѐтельностной составлѐящей ЛСКК может служить 
компетентностный подход (ѐвлѐящийсѐ, как отметила О. Д. Митрофанова 
[9+, преемником коммуникативно-деѐтельностного подхода в методике 
преподаваниѐ русского ѐзыка как иностранного), при котором «на первый 
план выходит действие, операциѐ, соотносѐщиесѐ не с объектом, а с 
ситуацией, проблемой» *12, 297+. Под такими действиѐми и операциѐми 
подразумеваятсѐ реализациѐ иностранными студентами умений 
опознаниѐ и интерпретации имплицитных культурных смыслов, 
выраженных ѐзыковыми и неѐзыковыми единицами, используемыми 
коммуникантами-носителѐми изучаемого ѐзыка, а также стратегии и 
тактики передачи этих смыслов в преподавательской деѐтельности. 

Согласно положениѐм Европейских рекомендаций по ѐзыковому 
образования *3+ общение на иностранном ѐзыке базируетсѐ на способности 
понимать факты, высказывать и интерпретировать мысли и чувства устно и 
письменно в определенных социальных контекстах в соответствии с 
желаниѐми и потребностѐми индивида, а также основываетсѐ на навыках 
межкультурного пониманиѐ. В указанном документе мы не обнаружили 
чёткого описаниѐ задач обучениѐ общения на иностранном ѐзыке в 
социокультурной сфере, котораѐ среди обѐзательных (личной, публичной, 
профессиональной и образовательной) не выделена. Однако отмечаетсѐ, что 
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при обучении ѐзыку необходимо учитывать «контекст ментальности» 
изучаящего иностранный ѐзык и «ментальный контекст собеседников», т.е. 
носителей изучаемого ѐзыка, а также особенности невербального общениѐ 
[3+. В данном документе выделѐетсѐ социокультурнаѐ компетенциѐ / 
компетентность, вклячаящаѐ «социокультурные знаниѐ», «межкультурное 
осознание» и «межкультурные умениѐ и навыки» *3, 101–104+. Среди 
последних, вместе со знаниевыми и личностными, выделѐят и 
деѐтельностные: «способы освоениѐ новой культуры», которые 
целесообразно отнести к области функционированиѐ деѐтельностного 
компонента ЛСКК китайских студентов-русистов.  

Целья данной статьи ѐвлѐетсѐ описание деѐтельностной 
составлѐящей лингвосоциокультурной компетентности будущих китайских 
преподавателей русского ѐзыка. 

Методы исследованиѐ. В целѐх анализа структуры деѐтельностного 
компонента ЛСКК осуществлен системный анализ  наборов межкультурных 
умений и навыков, в результате чего считаем возможным разделить их на 
умениѐ и навыки, актуальные длѐ учащихсѐ разных профилей обучениѐ 
(инвариантные) и профессионально-ориентированные (вариативные) длѐ 
китайских студентов-филологов, будущих преподавателей. 

 К инвариантным умениѐм и навыкам относим усвоение и 
использование в процессе межкультурной коммуникации информации о 
культурных особенностѐх страны изучаемого ѐзыка, отражённой в 
лингвоментальных, лингвокультурных и лингвистических единицах, о 
правилах и традициѐх использованиѐ вербального и невербального ѐзыка; 
извлечение культурных смыслов из соответствуящих единиц. К 
вариативным умениѐм и навыкам можно отнести ориентированные на 
будущуя преподавательскуя деѐтельность умениѐ отбора единиц,  
хранѐщих культурнуя информация, и разъѐснениѐ путей их освоениѐ.  

Изложение основного материала. Длѐ иностранных студентов-
филологов, обучаящихсѐ в вузах на русском ѐзыке, этот ѐзык ѐвлѐетсѐ 
средством общениѐ, с одной стороны, и инструментом познаниѐ (усвоениѐ 
знаний о будущей специальности) – с другой.  

Усвоение, по мнения И. А. Зимней, ѐвлѐетсѐ центральным звеном в 
учебном процессе *4+. В психологических теориѐх (А. Н. Леонтьева, 
С. Л. Рубинштейна) усвоение представлѐетсѐ как механизм формированиѐ 
человеком индивидуального опыта через приобретение, присвоение 
социокультурного общественно-исторического опыта как совокупности 
знаний, значений, обобщенных способов действий (соответственно 
умений и навыков), нравственных норм, этических правил поведениѐ.  

Усвоение – это сложнаѐ интеллектуальнаѐ деѐтельность человека, 
вклячаящаѐ все познавательные процессы (сенсорно-перцептивные, 
мнемологические), обеспечиваящие приём, смысловуя обработку, 
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сохранение и воспроизведение воспринѐтого материала в новых 
ситуациѐх длѐ решениѐ практических и теоретических задач, т.е. 
использованиѐ этих знаний длѐ решениѐ новых задач коммуникации [7]. 
И.А. Зимнѐѐ, произведѐ анализ изученности этой центральной 
составлѐящей учебного процесса, приходит к выводу, что всеми 
исследователѐми отмечаетсѐ неоднородность, компонентность процесса 
усвоениѐ. Выделѐятсѐ такие компоненты усвоениѐ: 1) мотивационный 
(заинтересованность обучаемого в материале); 2) перцептивный 
(непосредственное ознакомление с материалом, процесс переработки 
полученной информации, ее запоминаниѐ и сохранениѐ в памѐти); 
3) продуктивный (возможность оперировать воспринѐтой и 
переработанной информацией в различных условиѐх, применѐѐ её на 
практике) [4, 123]. Длѐ формированиѐ деѐтельностного компонента ЛСКК 
будущих русистов необходимо проанализировать особенности 
перцептивной и продуктивной составлѐящих усвоениѐ. 

При овладении иностранным ѐзыком актуализируетсѐ способность 
субъекта к восприѐтия и переработке информации (системы ѐзыка в его 
фонетических, грамматических и синтаксических структурах) длѐ 
последуящего воспроизведениѐ в процессе коммуникации *4].  

Восприѐтие китайскими студентами-русистами иноѐзычной культуры 
осуществлѐетсѐ на основе перцепции ѐзыковых единиц разных уровней. В 
психолингвистике (И. А. Зимнѐѐ, А. А. Леонтьев, А. Р. Луриѐ и др.) 
восприѐтие рассматриваят как первичное формирование или как 
опознание уже сложившегосѐ образа (вторичное восприѐтие). Первичное 
восприѐтие вклячает в себѐ рецепция слышимых или зрительно 
воспринимаемых элементов ѐзыка, установление их взаимосвѐзи и 
формирование представлениѐ об их значении. Вторичнаѐ перцепциѐ 
состоит в узнавании уже существуящих в сознании иноѐзычных слуховых 
или зрительных образов.  

На основе узнаваниѐ, «отождествлениѐ» каждого слова речевого 
высказываниѐ слушаящий делает умозаклячение о смысловом звене 
(синтагме, словосочетании), а затем – о свѐзѐх между смысловыми звеньѐми, 
после чего осуществлѐетсѐ фаза «смыслоформулированиѐ», котораѐ 
заклячаетсѐ длѐ слушаящего в обобщении результата всей этой 
перцептивно-мыслительной работы и переводе его на одну целуя, 
нерасчлененнуя единицу пониманиѐ – общий смысл воспринѐтого 
сообщениѐ [4]. Единицы разных ѐзыковых уровней ѐвлѐятсѐ сигналами, 
активизируящими психические когнитивные процессы восприѐтиѐ или 
припоминаниѐ / узнаваниѐ, в зависимости от первичности или повторности 
предъѐвлениѐ.   

Согласно С. Л. Рубинштейну, именно при первичной перцепции 
происходит осмысление, которое «охватывает восприѐтие со всех сторон: 
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предварѐѐ его, в него вклячаѐсь и над ним надстраиваѐсь» [11, 87]. 
«Будучи осознанием объекта, восприѐтие в сознании человека также 
вклячает акт пониманиѐ, осмыслениѐ» *11, 205+. Учёные-социолингвисты 
выделѐят разные уровни осмыслениѐ *4, 22]:  

1) психический (уровень сознаниѐ): синтез (первичный) – анализ – 
синтез (вторичный); восприѐтие – узнавание – понимание; 

2) лингвистический (уровень ѐзыка): фонемный – морфемный – 
словесный – фразовый;  

3) психолингвистический: распознаваниѐ – разборчивости – 
смыслового восприѐтиѐ.  

Длѐ процесса формированиѐ деѐтельностного компонента ЛСКК 
китайских студентов-филологов актуальны все уровни осмыслениѐ. Вместе с 
тем важно подчеркнуть, что осмысление воспринимаемых 
лингвоментальных, лингвокультурных ѐвлений осуществлѐетсѐ на основе 
восприѐтиѐ единиц разных ѐзыковых уровней: фонетического, морфемного и 
лексического (слово); грамматического и синтаксического (словосочетание, 
предложение, текст). Важным длѐ организации восприѐтиѐ будущими 
русистами указанных единиц ѐвлѐетсѐ признание того факта, что высшим 
уровнем восприѐтиѐ ѐвлѐетсѐ смысловое понимание *4, 23+, при котором 
изучаящий иностранный ѐзык оперирует смыслами, а не значениѐми.  

Длѐ того, чтобы выходить на уровень пониманиѐ смысла в процессе 
межкультурной коммуникации иностранные студенты должны обладать 
определённой базой аспектных навыков, соответствуящей как минимум 
уровня элементарного пользователѐ А 2 по европейской системе. 

Комплексное обучение таким аспектам, как фонетика, графика, 
лексика и грамматика строитсѐ в процессе работы над единицами 
обучениѐ ѐзыку: звуком, словом, предложением и текстом. «Овладеваѐ 
умениѐми понимать и строить тексты на начальном этапе обучениѐ 
русскому ѐзыку, иностранные студенты движутсѐ от элементов к целому» 
[5, 101+. Учёные отмечаят, что «комплексность построениѐ учебного курса 
подразумевает и взаимосвѐзанное обучение всем видам 
коммуникативных умений – обучение, направленное на одновременное и 
параллельное развитие аудированиѐ, говорениѐ, чтениѐ и письма при 
работе над лябыми единицами обучениѐ» *5, 102]. 

Фонетические и графические навыки лежат в основе лексических 
навыков, которые принѐто разделѐть на продуктивные (навыки выбора и 
употреблении слов при говорении и письме) и рецептивные (навыки 
узнаваниѐ и пониманиѐ слов при чтении и аудировании) *14+. «Суть 
лексического навыка состоит в том, что в сознании учащегосѐ воспринѐтое 
слово (форма) мгновенно вызывает его значение, а необходимое значение 
вызывает соответствуящуя форму» *5, 129+. Е.И. Пассов также обращает 
внимание на то, что длѐ выполнениѐ лексических операций не менее 
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важными ѐвлѐятсѐ знаниѐ правил лексической сочетаемости, поскольку 
понимание и выбор слова зависѐт от контекста *10].  

Соответственно на рецептивные и продуктивные делѐтсѐ и 
грамматические навыки. К продуктивным относѐт навыки выбора и 
употреблениѐ в речи синтактико-морфологических структур предложениѐ, 
а рецептивным – навыки узнаваниѐ и пониманиѐ этих структур. 
Т. И. Капитонова и Л. В. Московкин считаят, что в основе каждого 
грамматического навыка также лежит свѐзь формы и функции, поскольку 
суть его состоит в том, воспринѐтаѐ форма автоматически вызывает в 
сознании носителѐ ѐзыка её функция, а необходимаѐ функциѐ 
автоматически вызывает соответствуящуя форму *5, 135]. 

Китайским студентам – будущим русистам необходимо изучать 
русский ѐзык не только как новый коммуникативный код, но и как часть 
иноѐзычной культуры. По мнения Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, 
«фонетико-просодический и интонационный уровень ѐзыка сам по себе 
несёт определённуя информация», поскольку лябое отклонение от 
нормированного произношениѐ и нейтрального стилѐ речи воспринимаетсѐ 
как дополнительнаѐ информациѐ о говорѐщем или о характере текста *1, 
189+. Такие же ѐвлениѐ наблядаятсѐ и на  словообразовательном 
(например, обилие деминутивных суффиксов -чик-,  -еньк- и др.; и на 
грамматическом, синтаксическом уровнѐх (употребление формы 
множественного числа глаголов при подлежащем в грамматической форме 
единственного числа – так называемаѐ «лакейскаѐ конструкциѐ»). Однако 
постижение иноѐзычной культуры на перечисленных уровнѐх ѐзыковой 
системы целесообразно осуществлѐть на более поздних этапах изучениѐ 
ѐзыка, не на подготовительных факультетах.    

Считаем, что китайским студентам-русистам подготовительных 
факультетов необходимо овладеть навыками пониманиѐ смысла 
лексических единиц с национально-культурным компонентом семантики и 
фразеологических единиц (словосочетаний), афоризмов (фраз). Такие 
навыки принѐто называть интерпретационными. Согласно 
лингвострановедческой концепции Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, 
названные единицы имеят соответственно лексический, 
фразеологический и афористический фон (объём информации, который в 
сознании носителей ѐзыка стоит за понѐтийным значением слова, 
фразеологизма и афоризма; те семантические доли названных ѐзыковых 
единиц, которые не касаятсѐ прѐмо номинации, но благодарѐ которым 
ляди удерживаят в памѐти знаниѐ о мире) *1+. Следовательно, будущим 
русистам необходимо овладеть навыками интерпретации значений слов, 
фразеологизмов и афоризмов и интерпретации лексического, 
фразеологического и афористического фонов.  
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Интерпретациѐ лексических, фразеологических и афористических 
единиц предполагает осуществление двух психолингвистических 
процессов: 1) психофизиологическое восприѐтие лексической единицы; 2) 
узнавание и вычленение лексических единиц с национально-культурным 
компонентом семантики в речевом потоке или графическом тексте; 
3) понимание общего повторимого значениѐ в ѐзыке; 4) понимание 
значениѐ в данном контексте; 5) соотнесение со смыслом или догадка о 
смысловом значении таких единиц на основе контекста или ассоциаций.  

В методике выделенные процессы свѐзываят с семантизацией, во 
времѐ которой происходит раскрытие значений новых слов и в какой-то 
степени их запоминание, а также автоматизациѐ, во времѐ которой 
формируятсѐ качества лексических навыков [6+. Верещагин Е.М., 
Костомаров В.Г. акцентируят внимание на важности овладениѐ методикой 
учебной семантизации национально-культурного фона русских слов *1, 74]. 
Следовательно, методические навыки учебной семантизации единиц с 
национально-культурным компонентом семантики также можем считать 
вариативной составлѐящей ЛСКК китайских студентов-филологов.  

Восприѐтие и интерпретациѐ лексических единиц, отражаящих 
национально-культурные особенности, не может осуществлѐтьсѐ 
изолированно. Этот процесс неразрывно свѐзан с осмыслением текстов 
как особых коммуникативных единиц. 

Ллѐ выделениѐ умений лингвокультурной интерпретации текстов 
иностранными студентами-русистами рассмотрим особенности иноѐзычного 
текста. 

Культурный потенциал текста рассматриваетсѐ в лингвострановедении, 
лингвокультурологии, в теории межкультурной коммуникации. Текст 
отражает экстралингвистическуя социокультурнуя действительность [1] и, 
будучи целостной, иерархически организованной коммуникативно-
познавательной единицей [2], обладает смыслопорождаящей функцией. 
Осмысление иноѐзычного текста происходит через понимание и объѐснение, 
т.е. интерпретация структурных единиц, составлѐящих текст, таких как 
слово, синтагма, фраза, сложное синтаксическое целое, от значениѐ к 
смыслу. Осмысление иноѐзычного текста и усвоение отражённых в нём 
лингвокультурных смыслов обеспечиваят навыки интерпретации текстовой 
информации, которые подробно описаны в исследованиѐх, посвѐщённых 
такому виду речевой деѐтельности, как чтение (З. И. Клычниковой, 
Н. В. Кулибиной, Н. И. Ушаковой, С. К. Фоломкиной и др.). 

Учёные обращаят внимание на психолингвистическуя природу 
осмыслениѐ текста при чтении, определѐѐ его как сложный 
речемыслительный процесс, направленный на извлечение смысла 
прочитанного. Комбинирование семантики и фоновых значений единиц 
текста приводит к более глубокому проникновения в содержание текста, т.е. 
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его понимания на уровне смысла [8]. Интерпретациѐ текста при чтении 
предполагает осмысление текстовых элементов на следуящих ѐзыковых 
уровнѐх: фоно-графическом, морфологическом, лексическом и 
синтаксическом. Следовательно, умениѐ интерпретации текста 
основываятсѐ на сформированных фоно-графических и лексико-
грамматических навыках иностранных студентов. Длѐ формированиѐ умений 
интерпретации важны рецептивные лексико-грамматические навыки, 
представлѐящие собой автоматизированные операции по распознавания 
структурно-семантических элементов текста в процессе восприѐтиѐ и 
осмыслениѐ его содержаниѐ. 

Итак, интерпретациѐ текста при чтении иностранными студентами-
филологами предполагает наличие следуящих умений: 1)  синхронного 
соотнесениѐ зрительных образов с речемоторными при восприѐтии 
единиц текста; 2) параллельного узнаваниѐ и комбинированиѐ семантики 
текстовых единиц вслед за развёртыванием мысли автора; 3) извлечениѐ 
смысла текста и культурологической информации *8, 114; 1]. 

Выводы. Основываѐсь на изложенном выше, представлѐетсѐ 
возможным выделение инвариантной и вариативной составлѐящих 
деѐтельностного компонента ЛСКК китайских студентов – будущих 
преподавателей РКИ. 

Так, к инвариантной составлѐящей отнесем навыки восприѐтиѐ и 
узнаваниѐ фоно-графической оболочки единиц с национально-культурным 
компонентом семантики; навыки интерпретации лексического, 
фразеологического и афористического фона;  навыки интерпретации текста. 

К вариативной составлѐящей отнесем навыки этимологической 
интерпретации и методические навыки учебной семантизации 
лексического, фразеологического и афористического фона. 

Целья дальнейших методических поисков считаем описание 
названных составлѐящих длѐ разных этапов обучениѐ китайских 
студентов-филологов. 
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РЕЗЯМЕ 
Чень Чуньсѐ. Про формуваннѐ діѐльнісного компонента лінгвоціокультурної 

компетентності китайських студентів-філологів. 
Метоя статті ю визначеннѐ лінгвометодичних засад формуваннѐ 

діѐльнісного компонента лінгвосоціокультурної компетентності китайських 
студентів-русистів. Основоя побудови методичної системи слугую 
компетентнісний підхід до формуваннѐ вмінь розпізнаваннѐ культурних смислів 
одиниць різних рівнів мови: слова, словосполученнѐ, реченнѐ, тексту на основі 
функціонуваннѐ психолінгвістичних механізмів сприйнѐттѐ, засвоюннѐ, 
інтерпретації. Длѐ визначеннѐ структури діѐльнісного компонента здійснено аналіз 
міжкультурних умінь і навичок, виділено інваріантні та варіативні професійно-
оріюнтовані вміннѐ, ѐкі складаять компетентність, що аналізуютьсѐ. 

Ключові слова: діѐльнісний компонент, китайські студенти-філологи, 
лінгвосоціокультурна компетентність, одиниці мови. 

SUMMARY 
Chen Chunxia. About the activity component of the Chinese students-philologists’ 

linguosociocultural competence formation. 
The article is dedicated to the issues of the formation of the activity component of the 

Chinese students – future Russian language teachers’ linguosociocultural competence. 
Formation of the communicative skills in the socio-cultural sphere and professional 
interpretation of language units with the national-cultural component of meaning is one of 
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the most challenging components of teaching the future specialists in Russian philology. The 
base of the methodological system creation is in competence-based approach for formation 
of the ability to recognize cultural meanings of the different language level’s units, which are 
distinguished by the modern linguistics and linguocultural studies: the word, the word 
combination, the sentence and the text, on the basis of functioning of the psycholinguistic 
perception, assimilation and interpretation mechanisms. Assimilation is one of the key 
components of the teaching process and the human individual experience formation 
mechanism performed through the gain and obtaining the sociocultural and socio-historical 
experience as the body of knowledge, meanings, general codes of action (knowledge and 
skills), the moral code and ethical rules of conduct. 

Linguosociocultural competence it is the complex cognitive-active construct, cognitive 
and activity parts of which are inextricably intertwined. The system analysis of the cross-
cultural knowledge and skills sets, performed for the linguosociocultural competence activity 
component analysis, had shown that it is possible to divide them into knowledge and skills, 
essential for the varied occupation specializations (invariant) and professional-orientation 
(variative) for the Chinese students-philologists, the future Russian language teachers. The 
units of different language levels are the signals, which activate mental cognitive processes 
of perception or remembering/recognition, according to the ultimacy or repeatability of 
representation. The future specialists in Russian philology should develop the skills of words, 
phraseological units and aphorism interpretation, as well as interpretation of lexical, 
phraseological and aphorismic cultural background. And these skills have to be coordinated 
with the level of language competence.  

Key words: activity component, Chinese students-philologists, language units, 

linguosociocultural competence. 
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ПОТЕНЦІАЛ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ  
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ВНЗ  

аК ФАКТОР ЗМІЦНЕННа ЛЯДСЬКОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Метоя статті ю вивченнѐ концептуальних засад академічної мобільності 
професорсько-викладацького складу ВНЗ та її потенціалу у творенні та зміцненні 
лядського капіталу в контексті інноваційного розвитку вищої освіти в Україні. 
Розглѐнуто зв'ѐзок понѐттѐ мобільності та лядського капіталу. Показано 
економічну обґрунтованість мобільності. Висвітлено значущість академічної 
мобільності з урахуваннѐм правових документів національного та наднаціонального 
рівнѐ. Уточнено понѐттѐ лядський капітал ВНЗ та розглѐнуто питаннѐ розвитку 
професорсько-викладацького персоналу ВНЗ ѐк складової його лядського капіталу. 
Узагальнено форми академічної мобільності професорсько-викладацького складу ВНЗ 
та види навчаннѐ науково-педагогічних працівників. Розглѐнуто проблему оцінки 
ефективності заходів ВНЗ зі зміцненнѐ власного лядського капіталу. Наведено 
основні фактори мобільності та академічної немобільності.  

Ключові слова: академічна мобільність професорсько-викладацького складу 
ВНЗ, вища освіта, лядський капітал. 
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Постановка проблеми. Входженнѐ України до Загальноювропейського 
простору вищої освіти (ЄПВО) та Загальноювропейського дослідницького 
простору супроводжуютьсѐ впровадженнѐм інновацій у систему вищої освіти 
та науки України. Реформуваннѐ освітньої та наукової сфер призвело до 
підвищеннѐ уваги до академічної мобільності членів освітнього процесу, ѐка 
розглѐдаютьсѐ ѐк фактор інтеграції України у світовий науково-освітній простір 
та ѐк необхідна умова його формуваннѐ *9+. Зазначимо, що під академічноя 
мобільністя розуміять можливість учасників освітнього процесу навчатисѐ, 
викладати, стажуватисѐ чи проводити наукову діѐльність в іншому вищому 
навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її 
межами *8+. Необхідно зауважити, що порѐд із суто географічним підходом 
до визначеннѐ сутності академічної мобільності застосовуютьсѐ 
запропонований А. В. Антоновим професійно-компетентнісний підхід, згідно 
ѐкого під академічноя мобільністя слід розуміти індивідуальну освітня 
траюкторія суб’юктів освітнього процесу, побудовану виходѐчи з їх 
особистісного потенціалу, ціннісної й професійної спрѐмованості, прагненнѐ 
до безперервного саморозвитку й постійного професійного зросту *1, 53+. З 
оглѐду на беззаперечну значущість академічної мобільності, ѐка випливаю із її 
визначеннѐ у межах професійно-компетентісного підходу, у формуванні 
нових та вдосконаленні сукупності існуячих компетентностей наукових, 
науково-педагогічних та педагогічних працівників (НПП) ѐк «динамічної 
комбінації знань, вмінь і практичних навичок, способів мисленнѐ, 
професійних, світоглѐдних і громадѐнських ѐкостей, морально-етичних 
цінностей, ѐка визначаю здатність особи успішно здійснявати професійну та 
подальшу навчальну діѐльність …» *8+ проблема використаннѐ потенціалу 
академічної мобільності професорсько-викладацького складу ВНЗ у творенні 
та зміцненні лядського капіталу у контексті інноваційного розвитку вищої 
освіти в Україні потребую всебічного поглибленого вивченнѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблеми мобільності у 
ювропейському освітньому контексті розглѐдали С. Бургер, Б. Вехтер, 
У. Ланцендорф, Р. Рамблей, У. Тайхлер, І. Ференц та ін. І. І. Бабин, 
Я. Я. Болябаш, В. З. Грищак, В. В. Грубінко, В. Г. Кремінь, 
О. В. Співаковський, М. Ф. Степко, В. Д. Шинкарук та ін.. висвітлявали 
загальні проблеми співпраці українських вищих навчальних закладів в 
межах міжнародної діѐльності. А. В. Антонов провів дослідженнѐ 
механізмів державного регуляваннѐ процесу активізації академічної 
мобільності в Україні *1+. І. В. Богачевська та С. І. Здіорук розкрили 
потенціал академічної мобільності ѐк фактору інтеграції України у світовий 
науково-освітній простір *9+. Ю. В. Грищук досліджувала проблеми 
забезпеченнѐ розвитку міжнародної академічної мобільності в Україні *5+. 
Л. Гурч розглѐдала мобільність студентів та професорсько-викладацького 
складу ѐк фактор підвищеннѐ конкурентоспроможності вищої освіти 
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України в ювропейському просторі *6+. Ю. А.  Музиченко уточнила зміст 
організаційних засад функціонуваннѐ програм академічної мобільності в 
українських університетах на прикладі Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини *12+. М. О. Шевчук, 
С. Ф. Власов, Л. О. Колісник, Р. М. Безус та М. В. Мосьондз досліджували 
проблему міжнародної академічної мобільності молодих учених 
Дніпропетровщини ѐк проѐву глобалізаційних процесів у сучасному світі 
*16+. У той самий час проблему лядського капіталу у вищому навчальному 
закладі розглѐдали з економічної точки зору Н. І. Верхоглѐдова, 
О. А. Грішнова, І. Г. Дюжина, Т. В. Харчук *3; 4; 7; 21+. Т. А. Борова 
розглѐдала проблему лядського капіталу та його формуваннѐ в системі 
вищої освіти *2+. О. А. Зубчик з’ѐсовувала роль вищої освіти ѐк основи 
формуваннѐ лядського капіталу та підвищеннѐ конкурентоспроможності 
держави *10+. І. Л. Петрова здійснила аналіз кадрового складу наукової 
сфери та обґрунтувала необхідність розвитку лядського капіталу на основі 
компетентнісного підходу *13+. Н. В. Цимбаленко розглѐдала питаннѐ 
розробки методичного підходу до оцінки співробітників ВНЗ ѐк основи длѐ 
визначеннѐ заходів щодо розробки стратегічних напрѐмів управліннѐ 
лядським капіталом ВНЗ *22+. Проте проблема реалізації потенціалу 
академічної мобільності ѐк потужного фактору у зміцненні лядського 
капіталу залишаютьсѐ не до кінцѐ вивченоя, чим зумовляютьсѐ 
актуальність нашого дослідженнѐ.  

Мета статті полѐгаю у вивченнѐ концептуальних засад академічної 
мобільності професорсько-викладацького складу ВНЗ та її потенціалу у 
творенні та зміцненні лядського капіталу у контексті інноваційного 
розвитку вищої освіти в Україні. 

Методи дослідженнѐ. Длѐ досѐгненнѐ мети та отриманнѐ 
об’юктивної інформації щодо кола питань, ѐкі підіймаятьсѐ у дослідженні, 
було застосовано проблемно-цільовий, логіко-системний та структурно-
функціональний аналіз психолого-педагогічної, соціальної та економічної 
літератури з питань розвитку професорсько-викладацького складу ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному науковому дискурсі понѐттѐ 
мобільності міцно пов’ѐзане з понѐттѐми лядського і соціального капіталу. 
Під лядським капіталом традиційно розуміять сукупність компетенцій, 
знань, соціальних і особистих ѐкостей, ѐкі з економічного поглѐду 
розглѐдаятьсѐ ѐк здатність до продуктивної праці *17, 3+. Цікавоя, на наш 
поглѐд, видаютьсѐ позитивна динаміка частки лядського капіталу у структурі 
національного багатства. Так, експертами на основі експериментальних 
оцінок найважливіших компонентів національного багатства за новаторськоя 
методикоя Всесвітнього банку у 92 країнах, об’юднаних у 12 регіональних 
груп, було встановлено, що в національному багатстві світового 
співтовариства лядський капітал становить 64 % (а у високорозвинених 
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країнах – до 80 % *17, 3; 11, 18+), тоді ѐк природний капітал – 20 %, а фізичний 
(відтворяваний) – лише 16 % *17, 3+. Таким чином, науковцѐми відмічаютьсѐ 
заміщеннѐ фізичного капіталу лядським, що супроводжуютьсѐ здебільшого 
державним інвестуваннѐм до лядського капіталу на рівні 70% всіх інвестицій, 
а до фізичного – білѐ 30 % *11, 18+. Вважаюмо такі тенденції інвестуваннѐ 
цілком обґрунтованими, оскільки неодноразово наголошуваласѐ роль 
лядського капіталу ѐк головного продуктивного чиннику у створенні новітніх 
технологій, розвитку виробництв, підвищенні їх ефективності, розвитку науки, 
культури, охорони здоров’ѐ, безпеки, соціальної сфери, що з рештоя може 
надати вирішальну перевагу в технологічному й інтелектуальному розвитку, а 
також у підвищенні ѐкості життѐ населеннѐ *17, 3+.  

Продуктивність мобільності ѐк фактору зміцненнѐ лядського 
капіталу через формуваннѐ нових та вдосконаленнѐ сукупності існуячих 
професійних компетентностей, оновленнѐ та розширеннѐ професійних 
знань, розвиток соціальних і особистих ѐкостей кадрів не викликаю 
сумнівів. Так, І. Г. Дежина, виконуячи грантове дослідженнѐ «Взаюмодіѐ 
науки і бізнесу: підвищеннѐ ѐкості кадрів через внутрішня мобільність», 
обґрунтувала ефективність мобільності з точки зору трансферу знань, 
підвищеннѐ кваліфікації кадрів, росту іновативності економіки *7, 30+. 

Таким чином, необхідність розвитку мобільності визнаютьсѐ 
економічно обґрунтованоя, а її роль у зміцненні лядського капіталу – 
доведеноя. Проте, необхідність підвищеннѐ академічної мобільності 
членів освітнього процесу обумовляютьсѐ не лише міркуваннѐми 
економічного характеру.  

У Програмі розвитку ООН сформульовано концепція сталого розвитку 
лядини, у відповідності до ѐкої необхідно перейти від теорії факторів 
економічного росту до теорії сталого лядського розвитку *11, 18+. Нагадаюмо, 
що сутність вищезгаданої теорії полѐгаю в гармонізації економічного 
зростаннѐ, лядського та екологічного розвитку у такий спосіб, при ѐкому у 
довгостроковій перспективі зберігаютьсѐ ѐкість життѐ лядей, підтримуютьсѐ 
стан навколишнього середовища й відбуваютьсѐ соціальний прогрес, ѐкий 
визнаю потреби кожної лядини. Очевидно, ідеѐ академічної мобільності 
цілком відповідаю задекларованим у Програмі розвитку ООН цілѐм, оскільки 
реалізую прагненнѐ особистості до безперервного саморозвитку й постійного 
професійного зросту з урахуваннѐм особистісного потенціалу, ціннісної й 
професійної спрѐмованості особистості. Порѐд з цим, реалізаціѐ ідеї 
академічної мобільності, у тому числі і мобільності професорсько-
викладацького складу ВНЗ, ю спрѐмованоя на виконаннѐ закріплених 
Конституціюя України принципів найвищої соціальної цінності лядини та 
відповідальності держави перед лядиноя (ст. 3) і реалізації права 
особистості на вільний розвиток (ст. 23). Відмітимо, що на підготовку 
конкурентоспроможного лядського капіталу длѐ високотехнологічного та 
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інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпеченнѐ 
потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцѐх 
оріюнтую функціонуваннѐ системи вищої освіти Закон України «Про вищу 
освіту» *8+. Таким чином, визнаютьсѐ суспільна і державна цінність 
особистісної кваліфікації особистості ѐк її капіталу.  

Оскільки економічний і соціальний розвиток країни, її національна 
безпека стаять залежними від кваліфікації й освіченості кожної лядини, 
зростаю пріоритетність сфери освіти, ѐк такої, що продукую лядський 
ресурс, ѐк зазначаю С. Сисоюва *20, 46+. З оглѐду на це вважаюмо 
необхідним зупинитисѐ на особливостѐх лядського капіталу в освітній 
сфері, а зокрема у сфері вищої освіти.  

Лядський капітал та ринкова або ринково-подібна діѐльність ВНЗ ѐк 
закладу, так і його співробітників – викладачів і науковців – із залученнѐ 
зовнішніх грошових коштів становлѐть економічну сутність академічного 
капіталізму, університетського (академічного) підприюмництва та 
інноваційної діѐльності у системі вищої освіти, ѐк зазначаю О.О. 
Романовський *15+. Він стверджую, що в умовах нового етапу розвитку 
світової економіки і створеннѐ інформаційного суспільства лядський 
інтелектуальний капітал стаю головноя силоя економічного розвитку, а 
лядським капіталом ВНЗ ю професорсько-викладацький (академічний) 
персонал *15+. Вважаюмо необхідним уточнити, що згідно Закону України 
«Про вищу освіту» виділено чотири категорії учасників освітнього процесу 
у ВНЗ *8+. Відповідно, доцільним виѐвлѐтьсѐ такий підхід, за ѐкого 
лядським капіталом ВНЗ виступаять наукові, науково-педагогічні та 
педагогічні працівники (НПП); здобувачі вищої освіти та інші особи, ѐкі 
навчаятьсѐ у ВНЗ; фахівці-практики, ѐкі залучаятьсѐ до освітнього процесу 
на освітньо-професійних програмах; інші працівники ВНЗ.  

Вважаюмо необхідним зупинитисѐ на питанні розвитку професорсь-
ко-викладацького персоналу ВНЗ ѐк складової його лядського капіталу.  

На національному законодавчому рівні регуляваннѐ процесів, 
пов’ѐзаних зі зміцненнѐм лядського капіталу ВНЗ регуляятьсѐ 
Положеннѐм про підвищеннѐ кваліфікації та стажуваннѐ педагогічних і 
науково-педагогічних працівників ВНЗ, затвердженого Наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24 січнѐ 2013 р. за 
№48 *18+ та Положеннѐм про порѐдок реалізації права на академічну 
мобільність, затвердженого постановоя Кабінету міністрів України від 12 
серпнѐ 2015 р. за №579 *19+. Форми академічної мобільності ю 
оріюнтованими на учасників освітнього процесу у ВНЗ. Так, здобувачі 
освітнього ступеня молодшого бакалавра, магістра та доктора філософії у 
вітчизнѐних вищих навчальних закладах можуть реалізовувати право на 
академічну мобільність у формі навчаннѐ за програмами академічної 
мобільності, мовного або наукового стажуваннѐ *19+. Формами 
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академічної мобільності длѐ осіб, що здобуваять наукову ступінь доктора 
наук, науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників та інших 
учасників освітнього процесу, ю участь у спільних проектах, викладаннѐ, 
наукове дослідженнѐ, наукове стажуваннѐ та підвищеннѐ кваліфікації *19+. 
У своя чергу стажуваннѐ / навчаннѐ НПП з метоя вдосконаленнѐ 
професійної підготовки особи шлѐхом поглибленнѐ і розширеннѐ її 
професійних знань, умінь і навичок, набуттѐ особоя досвіду виконаннѐ 
додаткових завдань та обов’ѐзків у межах спеціальності здійсняютьсѐ за 
такими видами: довгострокове та короткострокове підвищеннѐ 
кваліфікації (семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-
тренінги, тренінги, вебінари, «круглі столи» тощо) за денноя, вечірньоя, 
заочноя та дистанційноя формами навчаннѐ *18+.  

Важливим ю питаннѐ оцінки ефективності заходів ВНЗ зі зміцненнѐ 
власного лядського капіталу. Н. В.  Цимбаленко було виділено низку 
показників оціняваннѐ розвитку НПП: частка витрат на професійне навчаннѐ 
НПП в загальній сумі операційних витрат; середнѐ кількість заходів за 
підвищеннѐ кваліфікації на одного співробітника; час, витрачений в 
середньому на підвищеннѐ кваліфікації одним співробітником; коефіціюнт 
плинності висококваліфікованих співробітників; частка співробітників, ѐкі 
пройшли підвищеннѐ кваліфікації, у тому числі закордоном; частка НПП, ѐкі 
освоїли нові дисципліни (професії), у тому числі закордоном; середнѐ 
періодичність підвищеннѐ кваліфікації; середній обсѐг витрат на розвиток 
одного співробітника; кількість новаторських ідей пропозицій (у тому числі 
реалізованих) в розрахунку на одного співробітника; частка витрат на 
культурно-побутове обслуговуваннѐ співробітників в загальній сумі 
операційних витрат; витрати на створеннѐ бібліотечного фонду ВНЗ; витрати 
на екскурсійне (театральне) обслуговуваннѐ співробітників *22, 53+. Вважаюмо 
необхідним відмітити дві принципові речі. По-перше, у виділених 
Н. В. Цимбаленко показниках оціняваннѐ розвитку НПП чітко простежуютьсѐ 
роль академічної мобільності ѐк можливості НПП навчатисѐ, викладати, 
стажуватисѐ чи проводити наукову діѐльність в іншому вищому навчальному 
закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами у зміцненні 
лядського капіталу ВНЗ. По-друге, виділені Н. В. Цимбаленко показники 
свідчать про те, що в основі розвитку НПП ѐк лядського капіталу ВНЗ – 
доцільні капіталовкладеннѐ в здібності та здатності працівників до виконаннѐ 
кваліфікованої праці. Відмітимо, що існуять такі поглѐди на лядській капітал, 
за ѐких він трактуютьсѐ саме ѐк витрати на освіту, здобуттѐ професійних 
навичок, охорону здоров’ѐ, професійну та географічну мобільність (Беккер Г.). 
Постаю питаннѐ ефективності капіталовкладень у НПП.  

Попри те, що інвестиції до лядського капіталу вважаятьсѐ одними з 
найбільш вигідних у суспільно-господарській системі, існуять дослідженнѐ, 
що показуять певні ризики таких інвестицій. Так, дослідники виокремляять 
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фіктивні (Брінцева О. Г., Грішнова О. А., Колѐдін О. П., Ревтяк Є. А.), негативні 
(Корчагін О. Ю.), деструктивні непродуктивні форми лядського капіталу *4; 
14+. На основі аналізу розвідок, що стосуятьсѐ непродуктивних форм 
лядського капіталу, нами було узагальнено такі його ознаки длѐ НПП: 
нездатність чи неготовність НПП розвиватисѐ (так звана академічна 
немобільність), обумовлена чинниками об’юктивного та суб’юктивного планів; 
відсутність позитивного ефекту професійного навчаннѐ / підвищеннѐ 
кваліфікації НПП через незабезпеченість сертифікатів, дипломів чи інших 
документів про професійну кваліфікація / післѐдипломну освіту 
відповідними знаннѐми та навичками; небажаннѐ, неготовність чи відсутність 
можливостей НПП використовувати набуті або вдосконалені знаннѐ, вміннѐ і 
практичні навички, способи мисленнѐ, професійні, світоглѐдні та 
громадѐнські ѐкості, морально-етичні цінності длѐ успішного здійсненнѐ 
професійної та подальшої навчальної діѐльності у зв’ѐзку з особистими 
мотивами або неготовністя ВНЗ надати можливості їх використаннѐ через 
організаційні, управлінські, технологічні чи інші перепони.  

Вважаюмо необхідним навести можливі фактори фіктивізації 
лядського капіталу у вітчизнѐній освіті та професійній підготовці НПП, 
виділені нами на основі аналізу чинників фіктивізації, на ѐкі вказуять 
О. Г. Брінцева та О. А. Грішнова *4, 98+:  

1) зниженнѐ ѐкості освітніх послуг, що створяю передумови длѐ 
отриманнѐ кваліфікацій, не підтверджених реальними знаннѐми; 

2) державні та приватні витрати на фінансуваннѐ ВНЗ, ѐкі не надаять 
ѐкісні, конкурентоспроможні освітні послуги; 

3) низький рівень заробітної плати в сфері освіти; 
4) низький рівень соціальної відповідальності НПП; 
5) інвестиції у фіктивні дослідженнѐ, ѐкі майже не можливо 

застосувати на практиці тощо. 
Дослідженнѐ факторів, що впливаять на ступінь зовнішньої 

академічної мобільності НПП у ювропейському освітньому контексті, а отже, 
на наш поглѐд, і деструктивно впливаять на лядський капітал ВНЗ, показали, 
що перепонами академічної мобільності професорсько-викладацького та 
адміністративного персоналу вищої школи станом на 2012 виступали три 
групи чинників, а саме: недостатню знаннѐ мови (так званий мовний бар’юр), 
правові питаннѐ та особиста життюва ситуаціѐ *23, 171+, у 2015 таких груп 
чинників було виділено дві – мовний бар’юр та перепони фінансового 
характеру *24, 264+. Зазначаютьсѐ, що труднощі правового характеру 
виникаять часто через недостатня кооперація на Європейському рівні або 
через наѐвність проблем у реальному житті попри існуячу правову основу. 
Це стосуютьсѐ, в перу чергу, відмінностей у системах соціального 
забезпеченнѐ. Крім того, правові питаннѐ стосуятьсѐ проблеми подвійного 
оподаткуваннѐ у певних країнах, порѐд з імміграційними обмеженнѐми та 
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труднощами отриманні візи. До третьої групи чинників особистого характеру 
та сімейних обставин дослідниками віднесено недостатність підтримуячих 
послуг длѐ партнера та дітей або відрив від них у випадках, коли вони не 
супроводжуять партнера та/або одного з батьків під час мобільності. На 
додаток до цього відзначаютьсѐ недостатність мотивації та чіткого шлѐху 
кар’юрного розвитку, а також важке навантаженнѐ у рідному навчальному 
закладі. Не менш важливими виѐвилисѐ також недостатні можливості 
фінансуваннѐ та нестача інформації. Дослідники припускаять, що наступні 
заходи, щодо усуненнѐ перепон мобільності професорсько-викладацького та 
адміністративного складу ВНЗ можуть виѐвитисѐ ефективними: забезпеченнѐ 
фінансуваннѐ, інформаційне забезпеченнѐ, створеннѐ робочих умов, 
покращеннѐ імміграційної політики та запровадженнѐ мовних курсів *23,172+. 
Вважаюмо, що проблема заохоченнѐ НПП до академічної мобільності 
потребую комплексного вирішеннѐ.  

Висновки та перспективи подальших нукових розвідок. Узагальняячи 
результати дослідженнѐ, хочемо зазначити, що понѐттѐ мобільності ю міцно 
пов’ѐзаним з понѐттѐми лядського капіталу. Ефективність мобільності ю 
обґрунтованоя з точки зору трансферу знань, підвищеннѐ кваліфікації кадрів, 
росту іновативності економіки, а академічна мобільність може правомірно 
розглѐдатисѐ ѐк потужний фактор розвитку професорсько-викладацького 
персоналу ВНЗ ѐк складової його лядського капіталу. Основними формами 
академічної мобільності професорсько-викладацького складу ВНЗ ю участь у 
спільних проектах, викладаннѐ, наукове дослідженнѐ, наукове стажуваннѐ та 
підвищеннѐ кваліфікації і може відбуватисѐ на основі двох видів навчаннѐ 
НПП – довгострокового та короткострокового підвищеннѐ кваліфікації. 
Доцільність капіталовкладеннѐ в здібності та здатності до виконаннѐ 
кваліфікованої праці НПП не викликаю сумніву, проте воно не позбавлене 
ризиків через існуваннѐ низки факторів фіктивізації лядського капіталу. До 
факторів, що впливаять на ступінь зовнішньої академічної мобільності НПП і 
деструктивно впливаять на лядський капітал ВНЗ, відносѐть недостатню 
знаннѐ мови, правові питаннѐ, особисті життюві ситуації та брак фінансів. Існую 
потреба заохоченнѐ НПП до академічної мобільності, ѐка потребую 
комплексного вирішеннѐ. 

Отже, нами було розглѐнуто концептуальні засади академічної 
мобільності професорсько-викладацького складу ВНЗ та її потенціал у 
творенні та зміцненні лядського капіталу у контексті інноваційного розвитку 
вищої освіти в Україні, що даю нам підстави вважати мету статті досѐгнутоя. 

Подальшим завданнѐм вважаюмо дослідженнѐ особливостей мотивації 
до академічної мобільності у різних учасників освітнього процесу.  
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РЕЗЯМЕ 
Шевцова Н. Потенциал академической мобильности профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений как фактор укреплениѐ 
человеческого капитала в контексте инновационного развитиѐ высшего образованиѐ в 
Украине. 

Целья статьи ѐвлѐетсѐ изучение концептуальных принципов академической 
мобильности профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений 
и ее потенциала в создании и укреплении человеческого капитала в контексте 
инновационного развитиѐ высшего образованиѐ в Украине. Рассмотрена свѐзь 
понѐтиѐ мобильности и человеческого капитала. Показана экономическаѐ 
обоснованность мобильности. Отображена значимость академической 
мобильности с учетом правовых документов национального и наднационального 
уровнѐ. Уточнено понѐтие человеческий капитал высших учебных заведений и 
рассмотрен вопрос развитиѐ профессорско-преподавательского персонала высших 
учебных заведений как составлѐящей его человеческого капитала. Обобщены 
формы академической мобильности профессорско-преподавательского состава 
высших учебных заведений и виды обучениѐ научно-педагогических работников. 
Рассмотрена проблема оценки эффективности мероприѐтий высших учебных 
заведений по укрепления собственного человеческого капитала. Приведены 
основные факторы мобильности и академической немобильности.  

Ключевые слова: академическаѐ мобильность профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведений, высшее образование, 
человеческий капитал 

SUMMARY 
Shevtsova N. The potential of academic mobility of the teaching staff of higher 

education institutions as a factor of strengthening the human capital in the context of 
innovative development of higher education in Ukraine. 

The aim of the article is to study the potential of academic mobility of the teaching 
staff of higher education institutions as a factor of strengthening the human capital in the 
context of innovative development of higher education in Ukraine. Academic staff mobility of 
higher education institutions is viewed as a factor of integration of Ukraine into the European 
Higher Education Area and into the    European Research Area as well and is regarded as a 
necessary prerequisite of its completing. 

 According to the professional competence approach academic mobility is an 
individual educational path of subjects within educational process, built according to their 
personality potential, values and professional orientation, aspiring to continuous self-
development and permanent professional growth.  

The concept of mobility is firmly related to the concept of human capital. Efficiency of 
mobility is proved to be reasonable from the point of view of knowledge transfer, continuing 
education of the staff at higher education institutions, development of innovations in 
economy, and academic mobility can be examined as a powerful factor of the development 
of the teaching staff as an academic human capital of higher education institutions.  

The basic forms of academic mobility of the teaching staff of higher education 
institutions are participation in common projects, teaching, scientific research, scientific 
internship and continuing education and it can take place on the basis of two types of the 
teaching staff training: long-term and short-term training.  

Expediency of investments in professional skills and abilities of the academic staff does 
not raise doubts; however there exist risks due to the factors, which lead to fictitious human 
capital. There exist a group of categories of obstacles preventing the teaching staff from being 
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mobile, namely language knowledge, legal issues, administrative burden, personal situation, lack 
of funding and lack of motivation among personnel which influences the human capital of higher 
education institutions in a destructive way. Measures to remove obstacles to the teaching staff 
mobility should be considered. Encouragement and rewards for academic mobility of teaching 
and research staff should be regarded to optimize the mobility flows. 

Key words: academic staff mobility, human capital of higher education institutions, 
higher education, human capital. 
 

УДК 378.147.091.33:7 
О. Шикирінська  

Вінницький державний педагогічний  
університет імені М. М. Коцябинського 

 

ВИКОРИСТАННа ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ  
МИСТЕЦЬКИХ ТВОРІВ У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 

У статті актуалізуютьсѐ проблема впливу мистецтва на всебічний розвиток 
особистості, забезпеченнѐ системного розуміннѐ майбутніми педагогами сутності 
мистецьких ѐвищ. Художньо-педагогічна інтерпретаціѐ мистецьких творів 
охарактеризована ѐк педагогічний феномен. Сфокусовано увагу на зв'ѐзок проблеми 
інтерпретації з символічністя мистецтва, Розглѐнуто особливості використаннѐ 
художньо-педагогічної інтерпретації мистецьких творів відповідно до специфіки засобів 
виразності окремо взѐтого виду мистецтва (образотворчого, декоративно-
прикладного, музичного, хореографічного, театрального та інших) з урахуваннѐм 
закономірностей і тенденцій навчально-виховного процесу початкової школи.  

Ключові слова: професійна підготовка майбутнього вчителѐ початкових 
класів, художньо-педагогічна інтерпретаціѐ, мистецькі твори.  

 

Постановка проблеми. Сьогодні проблема підготовки майбутніх 
учителів початкових класів до художньо-педагогічної інтерпретації 
мистецьких творів набуваю особливої актуальності, що обумовляютьсѐ 
зростаячим інтересом до мистецтва ѐк джерела духовного становленнѐ 
особистості молодшого школѐра та необхідністя концептуального 
переглѐду та оновленнѐ поглѐдів на проблеми інтерпретації мистецьких 
творів на уроках художньо-естетичного циклу. Одним з важливих завдань 
вищої педагогічної освіти стаю не лише розвиток у студентів пізнавального 
інтересу та особистісно-ціннісного ставленнѐ до мистецтва, а й формуваннѐ 
аналітико-інтерпретаційних умінь ѐк здатності до педагогічно 
спрѐмованого осмисленнѐ мистецької реальності та самовираженнѐ у 
педагогічній діѐльності; вихованнѐ здатності сприймати, інтерпретувати й 
оцінявати мистецькі твори, висловлявати особистісне ставленнѐ до них; 
аргументувати свої думки й оцінки та розуміти зв’ѐзки мистецтва з 
природним і культурним середовищем, життюдіѐльністя та психологіюя 
лядини, засобами масової інформації тощо.  

Аналіз актуальних досліджень, присвѐчених культурологічній 
спрѐмованості змісту професійної підготовки учителѐ початкових класів, 
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впливу мистецтва на всебічний розвиток особистості майбутнього учителѐ та 
формування його естетичної компетентності (Л. Масол, О.Олексяк, В. Орлов, 
Г. Падалка, О.Рудницька, Г.Тарасенко, О. Щолокова та ін.), свiдчить про 
домінантність інтерпретації мистецьких ѐвищ культури ѐк важливого 
практично зоріюнтованого інструменту, що зміняю рівень уѐвлень учителѐ 
про соціокультурні сторони педагогічної реальності, закладаю ціннісно-
мотиваційну основу його професійної культури, істотно збагачую весь 
комплекс мистецько-педагогічних функцій. 

Метоя статті ю висвітленнѐ сутності художньо-педагогічної 
інтерпретації мистецьких творів та шлѐхів її багатоаспектного використаннѐ 
на уроках художньо-естетичного циклу початкової школи у системі фахової 
підготовки майбутніх учителів початкових класів. 

Виклад основного матеріалу. Залученнѐ молодших школѐрів до 
цінностей культури через інтерпретація мистецьких творів на уроках 
художньо-естетичного циклу в початковій школі усвідомляютьсѐ сьогодні 
ѐк одне з головних завдань (Л. Масол). Професійна діѐльність учителів 
початкових класів за своюя специфікоя тісно пов’ѐзана з особливостѐми 
сприйманнѐ, розуміннѐ та оцінки мистецьких творів учнѐми молодшого 
шкільного віку. На уроках художньо-естетичного циклу вчитель залучаю 
дітей до сприйманнѐ мистецтва ѐк соціальної, художньої та естетичної 
цінності, спрѐмовую їхня увагу на розуміннѐ різних видів мистецтва 
(образотворчого, декоративно-прикладного, музичного тощо), виѐвленнѐ 
особистісного ставленнѐ до ѐвищ культури – тобто інтерпретація.  

Понѐттѐ інтерпретації маю майже універсальну галузь застосуваннѐ: все 
наше життѐ ѐвлѐю собоя нескінченний процес інтерпретації або тлумаченнѐ 
слів, жестів, знаків, текстів різноманітного характеру. У перекладі з латинської 
«interpretation» означаю: 1) опис, поѐсненнѐ (роз’ѐсненнѐ), тлумаченнѐ, 
розкриттѐ змісту, трактуваннѐ, переклад на більш зрозумілу мову; 
2) посередництво (або освоюннѐ) та творче виконаннѐ, художню тлумаченнѐ 
мистецького твору. Таким чином, дане понѐттѐ застосовуютьсѐ щодо 
осмисленнѐ й оцінки різних фактів, процесів і ѐвищ дійсності, що ю незро-
зумілими самі по собі й потребуять додаткових зусиль длѐ визначеннѐ сенсу. 

З педагогічної точки зору, інтерпретаціѐ представлѐю інтерес ѐк 
певний засіб педагогічного впливу на свідомість учнів, вірогідний шлѐх до 
сприйнѐттѐ твору, поюднаного з розуміннѐм, метод пошуку смислу 
художнього тексту тощо. Використаннѐ вчителѐми інтерпретації на уроках 
художньо-естетичного циклу уможливляю осѐгненнѐ учнѐми художньої 
концепції твору; здійсненнѐ цілісного аналізу мистецького твору; художню 
спілкуваннѐ учнів з творами мистецтв та їх авторами; розширеннѐ 
мистецької ерудиції молодших школѐрів. Водночас, використовуячи різні 
типи інтерпретації, вчитель розвиваю та вдосконаляю також і власні 
особистісні ѐкості: педагогічну й виконавську майстерність, збагачую свої 
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знаннѐ, формую необхідні вміннѐ та навички, підвищую рівень художньо-
педагогічного спілкуваннѐ зі слухацькоя аудиторіюя тощо. 

З урахуваннѐм сучасних підходів до навчально-виховного процесу 
початкової школи визначаюмо сутність художньо-педагогічної 
інтерпретації мистецьких творів ѐк педагогічного феномену, що 
характеризуютьсѐ розвиненістя психологічних ѐкостей особистості (сприй-
маннѐ, емоції, почуттѐ, естетичні переживаннѐ, асоціації, уѐва), художньо-
образного мисленнѐ, сформованістя системи знань та умінь художньо-
смислового аналізу мистецьких творів, а також ѐк дії, що полѐгаю у транслѐції 
учителем початкових класів художньої оцінки мистецького твору молодшим 
школѐрам з метоя емоційно-естетичного впливу на свідомість учнів.  

Проблема інтерпретації виѐвлѐютьсѐ пов’ѐзаноя глибоким коріннѐм 
з таким найважливішим питаннѐм, ѐк символічність мистецтва. Кожне 
ѐвище культури ю носіюм особливого смислу, що зберігаютьсѐ і передаютьсѐ 
у виглѐді знаків та символів, тому розуміннѐ культурних надбань лядства у 
формі мистецьких творів передбачаю здатність розшифровувати та 
тлумачити виражену відповідними знаками соціально значущу художня 
інформація, певний зміст ѐкої закодовано за допомогоя знакових систем. 
Ця систему знаків (ѐку досліджую наука семантика) створяять природні 
вербальні мови спілкуваннѐ лядей, а також знаки штучних мов, засоби 
вираженнѐ різних видів мистецтва (ноти, рухи, ритм, лінії, кольори і та ін.). 
Сполученнѐ різних типів кодів створяю синтетичні форми мистецтв (театр, 
кіно, мультиплікаціѐ т. ін.). 

Ґрунтуячись на програмах символічного осѐгненнѐ світу (М. Бахтін, 
Ф. Зелінський, Л. Карсавін, О. Фрейденберг), дослідженнѐ художнього 
образу мистецького твору у контексті його інтерпретації проводилось 
(особливо з 60-х років ХХ ст.) у багатьох напрѐмах: національна символіка 
(М. Дмитренко, О. Ковальчук, О. Кучерук, Т. Островська, Ф. Погребенник); 
умовність і знаковість (Ю. Лотман, Б. Успенський); образи-мотиви, 
символи, архетипи (С. Аверенцев, Д. Лихачов, О. Лосев); образ і художню 
мовленнѐ (Г. Винокур, А. Чичерин); художній образ і мистецька освіта 
(І. Зѐзян, О. Рудницька, О. Олексяк, О. Щолокова та ін).  

Понѐттѐ «образ» і «знак» маять різне значеннѐ в мистецтві. Образ – 
це суб’юктивне відчуттѐ об’юктивного світу, а знак – матеріальний символ, 
здатний передавати певну інформація. На відміну від знака, ѐкий маю 
одне, чітко закріплене за ним значеннѐ, художній символ (від грец. 
symballein (складати), symbolon (половинка монети, ѐку сторони ділили на 
знак укладеннѐ соязу і длѐ розпізнаваннѐ «своїх» і «чужих») – це 
багатозначне понѐттѐ, що завжди передбачаю індивідуальну 
інтерпретація, і маю різні тлумаченнѐ залежно від контексту. Одним з 
найдавніших наукових методів длѐ вивченнѐ символу, що й до сьогодні 
залишаютьсѐ основним, ю герменевтичне тлумаченнѐ – інтерпретаціѐ. За 
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П. Рікером, інтерпретаціѐ перебуваю на межі мови й життювого досвіду і 
завжди стосуютьсѐ співвідношень знаків, а «герменевтика працяю в режимі 
розсекреченнѐ знаків» *5, 100+. Тобто, розуміннѐ пов’ѐзане з поѐсненнѐм, а 
значить, опосередковано знаками і символами. 

Символічний образ ю тіюя універсальноя (філософськоя, 
психологічноя і, в той же час, словесноя, вербальноя) категоріюя, ѐка може 
полѐгати в основу методики словесної художньо-педагогічної інтерпретації 
мистецьких творів й успішно використовуватисѐ, зокрема, в педагогічній 
практиці початкової школи. Художньо-педагогічна інтерпретаціѐ мистецьких 
творів, що заснована на їх символічному тлумаченні, додаю спостереженнѐм і 
результатам мистецького аналізу загальнохудожнього сенсу, «проектуячи» 
його на загальні, універсальні життюві ѐвища. На думку О. Рудницької, 
символічний характер художнього відображеннѐ можна вважати 
«системоутворяячим принципом, ѐкий зумовляю самоцінність, 
самодостатність мистецького твору, що не потребую длѐ свого 
смислотлумаченнѐ будь-ѐких прѐмих зіставлень з конкретними життювими 
реаліѐми» *6, 44+. На нашу думку, семантичний аналіз символів засобів 
виразності мистецьких творів ю одним з найбільш надійних способів їх 
інтерпретації. Головне завданнѐ інтерпретації – максимально адекватно 
зрозуміти задум автора й зіставити його з тим смисловим цілим, ѐке ѐвно 
представлено в творі, тобто виѐвити приховані рівні смислу – «все те, що 
автор не хотів чи не зміг сказати прѐмо» (С. Васильюв) *1, 96+.  

Розглѐнемо особливості використаннѐ художньо-педагогічної 
інтерпретації мистецьких творів з урахуваннѐм закономірностей, 
тенденцій, особливостей навчально-виховного процесу початкової школи, 
головноя метоя ѐкого ю вихованнѐ високоосвіченої, ерудованої 
особистості зі сформованоя системоя цінностей та естетичними смаками. 

Одніюя з найдоступніших й емоційно-захопляячих форм творчості 
молодших школѐрів ю образотворча діѐльність. Питаннѐ інтерпретації 
творів образотворчого мистецтва знаходимо у дослідженнѐх О. Єліної, 
О. Сороки, Л. Зімакової та ін. Проблема смислової реконструкції в 
застосуванні до зразків образотворчого мистецтва – це проблема 
«перекладу» з мови зорових образів на вербальну мову. При цьому 
найважливішим ю врахуваннѐ й стимуляваннѐ власного баченнѐ і 
розуміннѐ учнем художніх образів. Адже, навіть коли відомо, що хотів 
сказати художник (наприклад, при переказі змісту сучасної сяжетної 
картини), при такому «перекладі» відбуваятьсѐ непоправні втрати через 
різну природу образної та словесної мов. Результатом вільної творчої 
інтерпретації творів образотворчого мистецтва маять стати художньо-
світоглѐдні уѐвленнѐ, ціннісні естетичні оріюнтації, художньо-образне 
мисленнѐ, творчі здібності молодших школѐрів. 
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До сучасних видів образотворчого мистецтва можна віднести також 
такий соціальний і комунікативний феномен, що теж потребую 
інтерпретації, ѐк художнѐ фотографіѐ. Дослідженнѐм фотографії ѐк форми 
образної мови присвѐтили свої праці Е. Золотарьова та ін. Інтерпретуячи 
твір фотомистецтва мовоя художньої форми, структури і символів, 
фотограф знаходить в творі «приховане значеннѐ», зашифроване і, 
можливо, неусвідомляване автором посланнѐ, інформація «між рѐдків».  

Глибоким символічним значеннѐм наповнені та потребуять 
обов’ѐзкового тлумаченнѐ та інтерпретації твори декоративно-
прикладного мистецтва: візерунки вишивки, народні костями (зокрема, 
українські вінки), писанки, лѐльки-мотанки тощо. 

З розвитком мистецтва, лядина створявала різноманітні 
скульптури, прагнучи конкретного втіленнѐ свого задуму – знайти образну 
відповідність між матеріалом та ідеюя. Наприклад, прозорі камені 
трактувалисѐ ѐк вираженнѐ духовної чистоти, срібло – ѐк знак цноти, 
слонова кістка – ѐк символ душевної твердості, камінь, пов’ѐзаний з ім’ѐм 
апостола Петра, символізую тверді основи церкви тощо. Метафоричне 
використаннѐ того чи іншого матеріалу длѐ скульптури й відповідна його 
трактовка й сьогодні викликаять глибокі й різноманітні інтерпретації. 

У літературі понѐттѐ інтерпретації використовуютьсѐ у значенні 
«читаннѐ» та «переклад». Читаннѐ ѐк споріднене з інтерпретаціюя 
розглѐдаютьсѐ багатьма дослідниками (Г. Ґадамер, В. Ізер, І. Челишева та ін.), 
зокрема, Г. Ґадамер вважав, що читаннѐ й інтерпретаціѐ ототожняятьсѐ *2, 
176–187]. У давнину, коли ще не існувало книг, мистецтво слова було 
«озвученим», прикладом чого ю передаваннѐ фольклору «із вуст в уста». З 
поѐвоя книгодрукуваннѐ створилисѐ принципово інші можливості длѐ 
розповсядженнѐ інформації, у тому числі й мистецької. Проте, читаннѐ прози 
й віршів з естради повертаю нас безпосередньо до мистецтва слова, ѐке 
звучить, виникаю виконавство читача-інтерпретатора – художню читаннѐ. Існую 
й інше читаннѐ – нелінгвістичне, таке, ѐк «читаннѐ з нот» чи «читаннѐ 
хореографії», що потребую подвійного прочитаннѐ та інтерпретації. 

Художнѐ література пов’ѐзана зі всіма видами мистецтва, складаю 
основу багатьох з них, дала життѐ таким різновидам, ѐк театр і кіно, її 
широко використовую образотворче мистецтво і хореографіѐ. Літературний 
твір, виданий на рідній длѐ автора мові, потребую художнього перекладу, 
без ѐкого він не може стати загальним надбаннѐм. Визнаннѐ тісного зв’ѐзку 
та взаюмного вкляченнѐ ѐвищ перекладу та інтерпретації підтримуютьсѐ і з 
боку етимології: в латинській мові одним з найголовніших значень понѐттѐ 
«інтерпретаціѐ» був власне переклад. Як зазначаю В. Савченко, художній 
переклад – це інтерпретаційна діѐльність за своюя природоя, у значенні 
творчого активного тлумаченнѐ *7, 205–209+. Безпосередньо пов’ѐзані з 
літературними першоджерелами ю проѐви художнього перекладу у сферах 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 3 (57) 

495 

художнього іляструваннѐ, створеннѐ різноманітних сценічних постанов 
(театральна вистава, балет, опера), симфонічної музики, екранізації тощо.  

Зокрема, серед науковців досить поширеноя вважаютьсѐ думка, що 
впродовж майже всіюї історії кіно аж до теперішнього часу екранізаціѐ ю 
своюрідним «перекладом» з мови літератури на мову кіно. Зокрема, 
екранізаціѐ класичної літературної спадщини ю специфічноя інтерпретаціюя 
добутку минулої епохи з поглѐду сучасності, мимоволі реалізовуячи нові 
естетичні критерії, сучасні переконаннѐ на лядину і суспільство тощо. Також 
можна віднести до художніх перекладів й мультиплікація, що за висловом 
Є. Гуренка, тѐжію до «динамічних» мистецтв у поступовому переході від 
живопису, з її творами-предметами, до графіки, де тиражуятьсѐ продукти 
творчої праці, і далі – до діѐльності художника-мультиплікатора, ѐкий 
«оживив» героїв, створених творчоя фантазіюя художника-постановника, та 
примуcив їх «діѐти», «переживати», зовсім ѐк актор лѐлькового театру *3, 29]. 
Прикладами художнього перекладу мовоя мультиплікації ю, зокрема, ѐк 
твори дитѐчих письменників та поетів, видатних російських класиків, так і 
Біблейські сяжети, а також балетні спектаклі. 

Музика, що займаю в культурі особливе місце в силу особливості 
своюї природи, ѐк така завжди існую длѐ нас виклячно у виглѐді 
інтерпретації. Процес інтерпретації смислу музичного твору, на думку 
О.Котлѐревської, конкретизуютьсѐ і «спрѐмовуютьсѐ у бажане річище» 
самим автором (композитором) шлѐхом спеціального позначеннѐ ним 
назви твору, епіграфу, відповідних нотних ремарок та указівок – ознак, що 
постаять його об’юктивними характеристиками. Однак, ѐк наголошую 
автор, однозначне відновленнѐ сенсу музичного твору ю «недосѐжним 
ідеалом»: процес інтерпретації може лише наблизитисѐ або віддалитисѐ, 
але ніколи не збігатисѐ із задумом композитора *4, 134].  

Хореографіѐ – особливий за своюя природоя й системоя виразних 
засобів (невербальної мови) світ мистецтва, спрѐмований на створеннѐ і 
транслѐція художнього образу засобами виразних рухів, тобто рухів, що 
виконуять функція художнього (естетичного) змісту (О. Семак). Здійсненнѐ 
художньо-педагогічної інтерпретації творів хореографічного мистецтва 
спрѐмовано на з’ѐсуваннѐ соціальної функції танця та його художній зміст, 
адже танець ѐк специфічне суспільне ѐвище і феномен лядської культури, 
постаю не лише об’юктом виѐву витонченості ритмічно зорганізованої системи 
виразних рухів лядського тіла, але, передусім, засобом відображеннѐ 
втілених у виразних рухах життюво необхідних комунікативних зв’ѐзків 
лядини, а також важливим джерелом транслѐції у різноманітних формах та 
елементах «кінетичного орнаменту» танця певних, притаманних певній 
культурі сенсів.  

Можливість різноманітних інтерпретацій літературного тексту лежить в 
основі одного з найдавніших мистецтв – театрального. Театр, втіляячи на 
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сцені ідеї та образи класичної й сучасної літератури, вільно оперую мовоя 
юмких образних метафор, що дозволѐю в строгому регламенті театрального 
часу розкрити не тільки сяжет літературного твору, але й глибинний його 
сенс. Длѐ того, щоб відбуласѐ вистава, реалізовуютьсѐ декілька інтерпретацій: 
літературна, режисерська, акторська, глѐдацька. Режисерська інтерпретаціѐ ю 
визначальноя в театральному процесі, адже літературний твір ю вихідним 
пунктом, на основі ѐкого режисер здійсняю свою витлумаченнѐ, будую своя 
концепція. У своя чергу, актор, виконуячи задану йому роль, інтерпретую 
концепція режисера. Не менш важливоя в цьому послідовному рѐду 
інтерпретацій, ю ще й непередбачувана глѐдацька інтерпретаціѐ, що 
виражаютьсѐ в так званій «реакції залу» та значно впливаю на акторську 
діѐльність. На думку дослідників (Л. Дубини, В. Захарченко, Л. Зімакової та 
ін.), театральна діѐльність відіграю визначну роль у формуванні особистості 
вчителѐ початкових класів. Саме в театральній діѐльності формуятьсѐ 
інтереси, уподобаннѐ, мистецька й виконавська культура майбутнього 
вчителѐ, його потреби у спілкуванні з мистецтвом. 

Висновки. Отже, педагогічна інтерпретаціѐ (тобто тлумаченнѐ) 
символічних значень засобів виразності мистецьких творів забезпечую 
формуваннѐ інформаційного фонду знань учнів; усвідомленнѐ аксіологічної 
складової мистецтва; активізація творчого мисленнѐ та розвиток чуттювої, 
емоційної сфери особистості молодшого школѐра; здатності до емпатійного 
переживаннѐ; навіяваннѐ певного ладу емоцій, почуттів та думок; 
співпереживаннѐ та спілкуваннѐ з художніми образами мистецьких творів. 
Вивченнѐ особливостей інтерпретації мистецтва у повному спектрі його видів 
сприѐю формування навичок художньо-педагогічної інтерпретації, що, у своя 
чергу, веде до розвитку критичного мисленнѐ студентів. Особливого 
значеннѐ ці питаннѐ набуваять при підготовці учителів початкових класів, 
оскільки їх діѐльність синтезую художньо-педагогічні, мистецькі, 
просвітницько-лекторські та багато інших аспектів. 
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РЕЗЯМЕ 
Шикиринскаѐ О. Использование художественно-педагогической интерпретации 

произведений искусств в системе профессиональной подготовки будущих учителей 
начальных классов. 

В статье актуализируетсѐ проблема влиѐниѐ искусства на всестороннее 
развитие личности, обеспечениѐ системного пониманиѐ будущими педагогами 
сущности ѐвлений искусств. Художественно-педагогическаѐ интерпретациѐ 
произведений искусств охарактеризована как педагогический феномен. Сфокусировано 
внимание на свѐзь проблемы интерпретации с символикой искусств. Рассмотрены 
особенности использованиѐ художественно-педагогической интерпретации 
произведений искусств в соответствии со спецификой средств выразительности 
отдельно взѐтого вида искусства (изобразительного, декоративно-прикладного, 
музыкального, хореографического, театрального и других) с учетом закономерностей 
и тенденций учебно-воспитательного процесса начальной школы. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка будущего учителѐ начальных 
классов, художественно-педагогическаѐ интерпретациѐ, произведениѐ искусств. 

SUMMARY 
Shykyrinska O. Using of the artistic-pedagogical interpretation of artistic works in the 

system of professional training of future teachers of primary classes. 
The article deals with the problem of the cultural orientation of professional training of 

primary school teachers’ content, influence of art on the comprehensive development of the 
personality, providing of systemic understanding of future teachers the essence of artistic 
phenomena. The dominance of the interpretation of artistic cultural phenomena is emphasized 
as an important practically oriented tool that changes the level of teacher’ perceptions of socio-
cultural aspects of pedagogical reality, provides value-motivational basis of his/her professional 
culture, significantly enriches the full range of artistic and pedagogical functions.  

The purpose of the article is the explanation of the essence of artistic-pedagogical 
interpretation of artistic works and the ways of its multidimensional usage at the lessons of 
artistic and aesthetic cycle of primary school in the system of professional training of future 
teachers of primary classes, in particular as a way of creative achievement of cultural values; 
as one of the kinds of learning activity; as a didactic system of art knowledge. 

Taking into account the hedonic, educational and communicative functions of art and 
especially the perception of art works by younger schoolchildren the artistic-pedagogical 
interpretation of artistic works is characterized in the process of the modern training of 
future teachers as a pedagogical phenomenon, which essence consists in transmission of 
primary school teacher artistic evaluation of artwork by younger schoolchildren with the 
purpose of emotional and aesthetic influence on consciousness of schoolchildren.  

The attention on the connection of the problem of interpretation with the most 
important issue such as the symbolism of art is focused; in particular one of the oldest 
scientific methods to study the symbol is singled out, which to this day remains the    main – 
hermeneutic interpretation. The features of using of the artistic-pedagogical interpretation of 
artistic works are considered in accordance with the specific means   of expression of any 
given art (fine art, arts and crafts, music, choreography, theater) considering the patterns 
and trends in the educational process of primary school. 

Key words: professional training of future teachers of primary classes, cultural 
approach, younger schoolchildren, an artistic-pedagogical interpretation, symbolism of art, 
artistic works. 
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університет імені А. С. Макаренка 

Л. Ступак 
Свеська спеціалізованаЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
Ямпільської районної ради Сумської області 

 

ДОСЛІДЖЕННа ЗВʼаЗНОГО МОВЛЕННа В ДОШКІЛЬНИКІВ  
ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННаМ МОВЛЕННа 

 

У статті охарактеризовано основні етапи експериментального дослідженнѐ 
стану зв’ѐзного мовленнѐ в дітей старшого дошкільного віку із загальним 
недорозвиненнѐм мовленнѐ. В основу констатувального експерименту покладена 
тестова методика діагностики зв’ѐзного мовленнѐ В. Глухова. Длѐ оціняваннѐ 
успішності виконаннѐ завдань за методикоя було передбачено використаннѐ 
бально-рівневої системи. Аналіз результатів дослідженнѐ підтвердив наѐвність 
низки особливостей, що характеризуять стан зв’ѐзного мовленнѐ дітей із 
загальним недорозвиненнѐм мовленнѐ, ѐкі обовʼѐзково слід враховувати під час 
проведеннѐ корекційної роботи.  

Ключові слова: загальне недорозвиненнѐ мовленнѐ, звʼѐзне мовленнѐ, діти 
дошкільного віку, переказ, дослідженнѐ. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні відмічаютьсѐ тенденціѐ збільшеннѐ 
кількості дітей дошкільного віку із мовленнювими порушеннѐми, ѐкі 
зумовляять труднощі в оволодінні програмоя навчаннѐ та вихованнѐ 
означеноя категоріюя дітей в умовах дошкільного навчального закладу та їх 
своючасноя мовленнювоя підготовкоя до школи *2, 27+.  

Особливого значеннѐ на сучасному етапі розвитку корекційної освіти 
набуваю процес діагностики мовленнювих порушень в дітей дошкільного 
віку із загальними недорозвиненнѐм мовленнѐ (ЗНМ). Визначеннѐ стану 
зв’ѐзного мовленнѐ старших дошкільників із ЗНМ сприѐтиме складення 
адекватної методики корекції, що у подальшому допоможе дитині 
адаптуватисѐ у соціальному середовищі *3, 128+. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐми вивченнѐ особливостей 
дітей із ЗНМ присвѐчено низку фундаментальних досліджень 
Н. Новотворцевої, Т. Філічевої, Г. Чіркіної та ін. Вивченнѐм особливостей 
розвитку зв’ѐзного мовленнѐ дітей-логопатів та розробкоя методик їх 
навчаннѐ займалисѐ такі вчені, ѐк В. Воробйова, В. Глухов, Т. Ткаченко, 
Н. Джгутова, Є. Мастякова. Т. Філічева, Ястребова та інші. Проте, й на 
сучасному етапі розвитку корекційної освіти проблема корекції ЗНМ у 
старших дошкільників залишаютьсѐ розробленоя не у повному обсѐзі. 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Мета статті – висвітлити результати дослідженнѐ стану звʼѐзного 
мовленнѐ в дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ. 

Виклад основного матеріалу. Обстеженнѐ стану зв’ѐзного мовленнѐ 
старших дошкільників із ЗНМ та НМР проходило у відповідності з 
основними методичними вимогами. Базоя дослідженнѐ виступив ДНЗ 
№36 «Червоненька квіточка» міста Суми. В основу констатувального 
експерименту покладена тестова методика діагностики зв’ѐзного 
мовленнѐ В. Глухова *1, 8–60+. Длѐ оціняваннѐ успішності виконаннѐ 
завдань за методикоя було передбачено використаннѐ бально-рівневої 
системи. Кожне завданнѐ оцінявалосѐ окремо. На наступному етапі 
вираховуваласѐ сума балів за всі завданнѐ. Далі сумарна оцінка 
співвідносиласѐ з рівнѐми успішності дітей та з нормоя розвитку. 

Комплексне обстеженнѐ вклячало низку послідовних 
експериментальних завдань, ѐкі проводилисѐ з кожноя дитиноя 
індивідуально. Обстежено 12 дітей 5–6 років, що маять загальне 
недорозвиненнѐ мовленнѐ різних рівнів, і 12 дошкільнѐт того ж віку з 
нормальним розвитком мовленнѐ (контрольна група). Опишемо результати 
виконаннѐ завдань. 

Першим завданнѐм стало визначеннѐ здатності дитини складати 
закінчене висловляваннѐ на рівні фрази (за зображеннѐм на картинці дії). 
Аналіз результатів показав, що багато дітей із ЗНМ відчуваять ускладненнѐ 
під час самостійного складаннѐ висловлявань на рівні простого закінченого 
реченнѐ. У більшості дітей при цьому відзначалисѐ помилки у вживанні 
словоформ, що порушуять зв’ѐзок слів у реченні, тривалі паузи з пошуком 
потрібного слова, порушеннѐ порѐдку слів, помилки закінчень (на галѐвину 
ростуть грибів та ін.). У 5 дітей із 12 спостерігалосѐ поюднаннѐ виражених 
різноя міроя труднощів смислового й синтаксичного характеру. 

У ході визначеннѐ здатності дітей встановлявати лексико-смислові 
відношеннѐ між предметами та переносити їх у виглѐді закінченої фрази-
висловляваннѐ, в дітей із ЗНМ констатовано більші труднощі, ніж у дітей із 
нормоя розвитку, під час виконаннѐ іншого завданнѐ – складаннѐ речень за 
картинками (із зображеннѐм: дівчинка, ліс, гриби). Незважаячи на 
запитаннѐ, ѐке пропонувалосѐ всім дітѐм: Тільки 1 дитина змогла скласти 
реченнѐ самостійно, з урахуваннѐм логічного зв’ѐзку всіх трьох картинок. 
Решті дітей завданнѐ поѐснявалосѐ повторно, але і післѐ повтореннѐ 
інструкції 9 дітѐм не вдалосѐ скласти реченнѐ з урахуваннѐм логічного зв’ѐзку 
усіх трьох змістовних ланок, дітей ѐкі не впоралисѐ із завданнѐм, не 
констатовано. Усі діти контрольної групи успішно виконали обидва завданнѐ.  

Наступним завданнѐм було дослідженнѐ уміннѐ відтворявати 
невеликий за обсѐгом і простий за структуроя літературний текст дітьми із 
ЗНМ (зв’ѐзну сяжетну розповідь з опороя на наочний зміст та послідовні 
фрагменти, розповідь з опороя на особистий досвід, розповідь-опис). 
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За результатами виконаннѐ завданнѐ визначалисѐ:  
1) ступінь самостійності під час складаннѐ розповіді;  
2) зв’ѐзність, послідовність і повнота висловлявань;  
3) смислова відповідність матеріалу (текст, наочне зображеннѐ 

сяжету та ін.) і поставленої мовленнювої задачі;  
4) особливості фразового мовленнѐ. Під час виникненнѐ ускладнень 

в процесі складаннѐ розповіді (перериваннѐ в оповіданні, тривалі паузи 
тощо) надаваласѐ допомога у виглѐді послідовного використаннѐ 
стимуляячих, навідних, уточняячих питань.  

За результатами перших трьох завдань 100 % дітей із нормоя 
розвитку (НР) та жоден із дітей із ЗНМ показали достатній рівень розвитку 
фразових висловлявань, 25 % дітей із ЗНМ та жоден із дітей із НР – 
задовільний рівень, 25 % дітей із ЗНМ та жоден із дітей із НР – недостатній 
рівень, 50 % дітей із ЗНМ та жоден із дітей із НР – низький рівень. Дітей, що 
виконали завданнѐ неадекватно не спостерігалосѐ у жодній із груп. 

У ході аналізу результатів було встановлено, що ускладненнѐ у дітей 
частіше за все виникали на початку переказу, під час відтвореннѐ 
послідовності, поѐви нових персонажів казки тощо. Майже у всіх дітей 
спостерігалисѐ порушеннѐ зв’ѐзності викладу під час переказу, обмеженість 
словникового запасу, при цьому виѐвилосѐ, що деѐких предметів не 
називаять зовсім. У 8 дітей ускладненнѐ під час складаннѐ переказу носили 
різко виражений та стійкий характер (пропуски фрагментів тексту, смислові 
помилки, порушеннѐ зв’ѐзності тощо). За результатами дослідженнѐ 
виѐвлено низький рівень фразового мовленнѐ старших дошкільників. 

Виконаннѐ наступного завданнѐ – складаннѐ оповіданнѐ за серіюя 
сяжетних картинок («Лисичка та Журавель») сприѐло визначення низки 
специфічних особливостей у монологічному мовленні у дітей із загальним 
недорозвиненнѐм мовленнѐ. Дітѐм була надана відповідна допомога: 
допоміжні запитаннѐ, опора на відповідну картинку тощо. Длѐ всіх дітей були 
характерними труднощі під час переходу від одного зображеннѐ до іншого, 
не враховувалисѐ деталі в картинках.  

Аналіз результатів виконаннѐ цього завданнѐ свідчить про 
ускладненнѐ в розгорнутості та точності передачі наочного сяжету, 
відсутності смислового узагальненнѐ сяжетної ситуації, неточності у 
вживанні значень слів, граматичне оформленнѐ багатьох висловлявань у 
більшості дітей. Одна дитина, незважаячи на допомогу, не змогла 
виконати завданнѐ. У 8 дітей були різко виражені різні порушеннѐ під час 
складаннѐ розповіді. У багатьох дітей відзначалисѐ поюднаннѐ грубих 
порушень, розповідь практично зводиласѐ до відповідей на запитаннѐ, 
втрачаласѐ характер зв’ѐзність розповіді. 

П’ѐте завданнѐ – складаннѐ розповіді на близьку длѐ дітей тему: «На 
нашій ділѐнці». Метоя було виѐвити індивідуальний рівень, особливості 
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оволодіннѐ дітьми фразового та монологічного висловляваннѐ під час 
передачі своїх життювих вражень. З метоя полегшеннѐ завданнѐ 
випробуваним попередньо пропонувавсѐ план розповіді, ѐкий складавсѐ з 
п’ѐти запитань. Післѐ цього дитина складала своя розповідь за окремими 
фрагментами, перед кожним з ѐких повторявалосѐ відповідне запитаннѐ.  

Аналіз результатів складаннѐ оповідань показав, що тільки у 1 дитини із 
ЗНМ у всіх фрагментах розповіді містилисѐ фразові відповіді, у більшості ж 
фразові в одному або декількох фрагментах відповіді були відсутні або 
замінені простим перерахуваннѐм подій. Під час складаннѐ оповідань діти 
використовували короткі словосполученнѐ – в 2–4 слова. Складні 
висловляваннѐ, в більшості випадків були неправильно оформленими, що 
свідчить про низький рівень використаннѐ фразового мовленнѐ. Це заважало 
дітѐм скласти зв’ѐзне розгорнуте висловляваннѐ. Інші діти впоралисѐ зі 
складаннѐм розповіді. 

Порівнѐльні дослідженнѐ показали, що розповіді дітей із загальним 
недорозвиненнѐм мовленнѐм та дітей контрольної групи різко 
розрізнѐлисѐ за обсѐгом та рівнем інформативності. Так, середнѐ кількість 
слів в оповіданнѐх дітей із ЗНМ дорівнявав 28 слів, а у випробовуваних із 
нормоя розвитку – 81 слово, тобто в 3 рази більше.  

В оповіданнѐх дітей із нормоя мовленнювого розвитку інформативні 
елементи були більш розгорнутими, вклячали поѐсненнѐ, уточненнѐ, були 
використані відповідні мовленнюві засоби. 

Діти із ЗНМ отримали наступні результати: 1) переказ: достатнього 
рівнѐ не показав жоден із дітей, задовільний рівень – 17 % дітей, недостатній 
рівень – 33 % дітей, низький рівень – 50 % дітей; 2) розповідь за серіюя 
сяжетних картинок: достатнього рівнѐ не показав жоден із дітей, 
задовільний рівень – 17 % дітей, недостатній рівень – 25 % дітей, низький 
рівень – 58 % дітей; 3) розповідь з особистого досвіду: достатнього рівнѐ не 
показав жоден із дітей, задовільний рівень – 17 % дітей, недостатній рівень – 
41,5 % дітей, низький рівень – 41,5 % дітей. 

Длѐ шостого завданнѐ – складаннѐ описової – дітѐм пропонувавсѐ 
персонаж – Буратіно. Протѐгом декількох хвилин діти уважно розглѐдали 
предмет, а потім пропонувалосѐ скласти про нього розповідь за поданим 
планом: «Розкажи про цього казкового персонажа: ѐк його звуть, ѐкий він за 
величиноя, назви основні частини тіла; скажи, з чого він зроблений, ѐк 
одѐгнений, що у нього на голові » тощо. Було виѐвлено, що дітѐм із ЗНМ 
набагато важче скласти розповідь про даного казкового героѐ, ніж дітѐм із 
нормоя розвитку. Дошкільники із ЗНМ частіше не могли самостійно скласти 
розповідь, вони відповідали на запитаннѐ, часто потребували допомоги з 
боку логопеда. Діти із нормоя розвитку впоралисѐ із цим завданнѐм без 
певних ускладнень. 
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Сьоме завданнѐ – завершеннѐ розповіді за готовим початком (з 
опороя на зображеннѐ) – мало за мету виѐвленнѐ можливостей 
дошкільників вирішеннѐ поставленого творчого завданнѐ та використаннѐ 
наочного матеріалу під час складаннѐ запропонованої розповіді. 

За результатами дослідженнѐ рівнѐ сформованості розповіді-опису, 
розповіді на тему чи продовженнѐ розповіді за заданим початком дітей 
було отримано наступні результати: діти із нормоя розвитку показали 
достатній (83 %) та задовільний (17 %) рівні розвитку. Діти із загальним 
недорозвиненнѐм мовленнѐ показали достатній (8 %), задовільний (17 %), 
недостатній (25 %) та низький рівень (50 %) рівні розвитку.  

Аналіз показав, що діти із загальним недорозвиненнѐм мовленнѐ 
значно відстаять від дітей із нормоя розвитку за рівнем володіннѐ засобами 
фразового мовленнѐ, що значно обмежувало їх можливості складаннѐ 
інформативного висловляваннѐ. Допущені дітьми аграматизми в різних 
видах розповіді збільшили кількість помилок під час вживаннѐ прийменників 
і прийменниково-відмінкових конструкцій, передачі просторових та інших 
відносин. Значне число помилок спостерігалосѐ під час вживаннѐ діюслівних 
форм. Найбільше число помилок виѐвлено у ході побудови речень, особливо 
проѐвлѐлось під час вживаннѐ поширених і складних речень.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Виходѐчи з 
аналізу результатів дослідженнѐ зазначимо, що діти дошкільного віку із ЗНМ, 
у порівнѐнні з дітьми, що маять норму мовленнювого розвитку, значно 
відстаять у формуванні навичок зв’ѐзного мовленнѐ. Проведені дослідженнѐ 
виѐвили низку особливостей розвитку зв’ѐзного мовленнѐ в зазначеної 
категорії дітей, ѐкі слід врахувати під час проведеннѐ корекційно-
логопедичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ. 
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РЕЗЯМЕ 
Кравченко А., Ступак Л. Исследованиѐ свѐзной речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 
В статье охарактеризованы основные этапы экспериментального 

исследованиѐ состоѐниѐ свѐзной речи у детей старшего дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи. В основу констатируящего эксперимента положена 
тестоваѐ методика диагностики свѐзной речи В. Глухова. Длѐ оценки успешности 
выполнениѐ заданий по методике было предусмотрено использование балльно-
уровневой системы. Анализ результатов исследованиѐ подтвердил наличие рѐда 
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особенностей, характеризуящих состоѐние свѐзной речи у детей с общим 
недоразвитием речи, которые обѐзательно следует учитывать при проведении 
коррекционной работы.  

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, свѐзнаѐ речь, дети дошкольного 
возраста, изложение, исследование. 

SUMMARY 
Kravchenko A., Stupak L. The study of preschool children connected speech with 

general underdevelopment of speech.  
At the present stage of the development of the correctional education the process of 

diagnosis of preschool children speech disorders with general underdevelopment of speech 
becomes of particular importance. The main stages of experimental studies of the condition 
of coherent speech in preschool age children with general underdevelopment of speech are 
characterized in the article.  

A comprehensive survey included a series of successive experimental tasks, which 
were conducted with each child individually. There were examined 12 children of 5-6 years 
with general underdevelopment of speech at different levels, and 12 preschoolers of the 
same age with normal speech development.  

The basis of the ascertaining experiment was held on test methods for diagnostics of 
connected speech by V. Glukhov. To assess the success of the technique use the ball-tier 
system was included.  

The survey of connected speech in senior preschool children with speech disorders and 
normal speech development took place in accordance with the basic methodological 
requirements. The study was made in the pre-school educational establishment № 36 «The 
Scarlet flower» of the town Sumy.  

The analysis showed that children with general underdevelopment of  speech are 
significantly lag behind children with normal development on the level of ownership of the 
means of coherent speech. Made by the children agrammatism has increased the number of 
errors in the use of prepositions and prepositional-case constructions, transmission, spatial 
and other relations. A significant number of errors were observed during the use of verbal 
forms. The majority of errors were identified during the construction of the sentence, 
especially manifested during the use widespread and compound sentences.  

The analysis of the results of the study confirmed the presence of several features 
characterizing the state of the connected speech of children with general underdevelopment 
of speech, which definitely should be taken into account when carrying out remedial work.  

Key words: general underdevelopment of speech, coherent speech, preschool 
children, translation, research. 
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КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Стаття присвѐчено розкриття проблеми оціняваннѐ готовності викладача 
вищої школи до управлінської діѐльності. На основі кваліметричного підходу 
розроблено картку кваліметричного оціняваннѐ рівнѐ сформованості управлінської 
компетентності викладача вищого навчального закладу. Аргументовано вимоги до 
визначеннѐкритеріального апарату щодо виміряваннѐ сформованості управлінської 
компетентності викладача вищої школи. Запропоновано критерії (позиційно-
ціннісний, когнітивно-операційний, аналітико-рефлексивний) та визначено рівні 
(продуктивний, достатній, елементарний) сформованості управлінської 
компетентності викладача вищого навчального закладу. 

Ключові слова: кваліметричний підхід, критерій, рівень, показник, 
управлінська компетентність, викладач вищого навчального закладу. 

 

Постановка проблеми. Входженнѐ України до ювропейського 
освітнього і наукового простору, згідно з Національноя стратегіюя розвитку 
освіти в Україні на 2012 – 2021 рр., передбачаю подальшу модернізація 
системи ступеневої вищої освіти, що ґрунтуютьсѐ на суттювому підвищенні її 
ѐкості, забезпеченні гідного рівнѐ навчальних досѐгнень студентів, 
сформованості в них актуальних длѐ професійної та соціальної діѐльності 
знань і вмінь, відповідних особистісних і ділових ѐкостей. 

За таких умов особливого значеннѐ набуваю професійна підготовка 
викладачів вищої школи нового поколіннѐ. Об’юктивна необхідність інтенсив-
них змін педагогічних систем і процесів, варіативність програм і освітніх 
технологій, розвиток інформаційно-комунікаційного середовища потребуять 
високого рівнѐ готовності викладача вишу до управлінської діѐльності. 

Управлінська компетентність ѐк складова професіоналізму викладача 
сучасної вищої школи передбачаю здатність критично мислити, приймати 
рішеннѐ, вміннѐ адаптуватисѐ до динамічних умов життюдіѐльності, 
оптимізувати ресурси длѐ реалізації особистісних ѐкостей і здібностей 
студента, організація його вмотивованої творчої діѐльності. 

Отже, важливим ю питаннѐ оціняваннѐ сформованості управлінської 
компетентності викладача вищої школи. 

Аналіз актуальних досліджень. Науковому осмислення проблеми 
формуваннѐ та оціняваннѐ рівнѐ управлінської компетентності викладача 
вищого навчального закладу сприѐять наукові розвідки вітчизнѐних і 
зарубіжних учених, у ѐких окреслено:  
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– методологічні засади формуваннѐ управлінської компетентності викла-
дача (В. Андрущенко, С. Клепко, В. Кремень, Р. Полціен, І. Ширшова та ін.); 

– теоретичні основи системно-структурного і системно-функціонального 
аналізу педагогічної та управлінської діѐльності (А. Губа, Є. Бондаревська, 
Г. Дмитренко, Г. Єльнікова, О. Касьѐнова, О. Мармаза, Т. Роговата ін.); 

– проблему підвищеннѐ ѐкості вищої освіти (В. Андрююв, В. Биков, 
А. Бойко,Б. Гершунський, А. Дженкінс, Д. Матрос, Г. Селевко, С. Сисоюва, 
С. Сіліна, Т. Штелікта ін.); 

– сутність та особливості компетентнісного підходу в освіті (Н. Бібік, 
Е. Зеюр, Л. Карамушка, А. Маркова, Н. Ничкало, О. Пометун, О. Савченко, 
А. Хуторський, Ю. Татурта ін.). 

Мета статті – розробка критеріїв та рівнів сформованості 
управлінської компетентності викладача вищого навчального закладу. 

Методи дослідженнѐ. Длѐ реалізації мети статті використано 
комплекс методів: загальнонаукових: аналіз, синтез, абстрагуваннѐ, 
порівнѐннѐ та узагальненнѐ, покладених в основу розвитку досліджуваного 
феномену; конкретно-наукових: термінологічний аналіз філософської, 
психологічної, педагогічної, управлінської науково-методичної літератури 
длѐ порівнѐннѐ різноманітних поглѐдів на досліджувану проблему; 
системно-структурний аналіз уможливив з’ѐсуваннѐ взаюмозв’ѐзку та 
взаюмодії структурних елементів досліджуваного феномену; теоретичне 
моделяваннѐ – длѐ розробки картки кваліметричного оціняваннѐ рівнѐ 
сформованості управлінської компетентності викладача вишу; 
емпіричних:спостереженнѐ, бесіда, анкетуваннѐ, тестуваннѐ, опитуваннѐ, 
метод експертних оцінок – длѐ встановленнѐ рівнів сформованості 
управлінської компетентності викладача вищої школи. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що функціонуваннѐ і розвиток 
соціально-педагогічних ѐвищ ѐк складних систем залежить від значної 
кількості чинників і взаюмозв’ѐзків. Тому, формуваннѐ управлінської 
компетентності викладача вищої школи у процесі його професійної 
діѐльності зумовляю необхідність виокремленнѐ параметрів, критеріїв і 
показників длѐ аналізу, оцінки перебігу досліджуваного процесу, 
обґрунтуваннѐ перспектив його розвитку та визначеннѐ рівнѐ 
сформованості складових управлінської компетентності викладача ВНЗ. 

Зауважимо, що вибір параметрів, критеріїв, показників 
сформованості управлінської компетентності викладача вищої школи нами 
здійснено на основі врахуваннѐ їх наукового трактуваннѐ. 

Так, у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» 
визначено параметр ѐк величину, що характеризую ѐкусь основну властивість 
або ознаку предмета, ѐвища, пристроя *2, 136+. «Сучасний словник 
іншомовних слів» наводить таке визначеннѐ критерія: − це «ознака, що 
лежить в основі понѐттѐ, судженнѐ, класифікації, оцінки» [10, 390]. 
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С. Архангельський тлумачить критерій ѐк змістово-кількісну міру 
ѐвища, що виміряютьсѐ. Це – числовий показник змінної величини, ѐкий 
зміняютьсѐ під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів та повинен 
відповідати тому ѐвищу, міроя ѐкого він ю, і одночасно виражатисѐ числом 
«одиниці виміру». Одиницѐ виміру обираютьсѐ за згодоя дослідників 
(експертів) і набуваю значеннѐ «загальної довіри» *1, 10]. 

Кожний критерій розкриваютьсѐ через низку показників. Показник – 
доказ, ознака, свідченнѐ чого-небудь; дані про результати роботи, 
діѐльності [2, 278]. 

На думку Л. Калініної, Л. Карамушки, Т. Сорочан, Р. Шиѐн, критерій – 
це об’юктивна спрѐмованість ефективності, а показник –досѐгнутий її 
рівень. Отже, критерії маять нормативний характер, а показники фіксуять 
досѐгнутий рівень *9, 171]. 

Важливоя бачимо думку О. Касьѐнової [4] про те, що критерії та 
показники повинні відповідати таким загальнонауковим вимогам: 
1. Однозначність трактуваннѐ. 2. Елементарність (не бути такими, що 
зводѐтьсѐ до інших показників). 3. Здатність вимірявати те, длѐ чого цей 
критерій призначений. 4. Об’юктивність. 5. Відображеннѐ системного 
характеру діѐльності. 6. Забезпеченнѐ необхідної повноти оцінки. 
7. Відсутність дубляваннѐ. 

Отже, вважаюмо, що длѐ визначеннѐ рівнѐ сформованості 
управлінської компетентності викладача вищого навчального закладу до 
кожного параметра маять бути дібрані змістові критерії. Ці критерії 
розкриваять зміст певної складової управлінської компетентності та 
одночасно створяять основу длѐ її оцінки [5]. 

До кожного критерія слід дібрати показники його проѐву, підґрунтѐм 
длѐ визначеннѐ ѐких ю унормовані вимоги до професійно-педагогічної 
діѐльності викладача вищого навчального закладу. 

Зазначимо, що визначеннѐ рівнѐ сформованості управлінської 
компетентності педагога вищої школи в нашому дослідженні запропоновано 
здійснявати на основі кваліметричного підхіду, ѐкий дозволѐю вимірѐти ѐкісні 
характеристики кількісноя міроя.Отже, виникаю необхідність створеннѐ 
відповідної нормативної (кваліметричної) моделі. Нами розроблено картку 
кваліметричного оціняваннѐ рівнѐ сформованості управлінської 
компетентності викладача вищої школи (табл. 1). 

У контексті досліджуваної проблеми важливим ю розкриттѐ 
застосуваннѐ головних принципів кваліметрії, про що нами наголошено 
нижче. 
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Таблицѐ 1 
Карткакваліметричного оціняваннѐ рівнѐ сформованості управлінської 

компетентності викладача вищої школи 
№ 
з/п 

Коефіціюнт 
відповідності 
показника Kі 

Вагомість 
показника 

Vі 

Значеннѐ 
показника 

ViKi 

∑значень 
показників 

ViKi 

Вагомість 
фактора 

mi 

Значеннѐ 
фактора 

Fi 

1. K1      

K2   

K3   

2. K7   

   K8   

K9   

3. K10   

   K11   

K12   

 Загальна оцінка рівнѐ сформованості 
управлінської компетентності викладача  
вищої школи 

Ізаг.=F1m1+F2m2+F3m3 
Fi= mi(V1K1+V2K2+V3K3) 

  

Аналіз наукової літератури з педагогіки, теорії менеджменту 
(М. Гриньова *9+, О. Касьѐнова *4+, О. Мармаза [7], Л.  Калініна, Л. Карамушка, 
Т. Сорочан, Р. Шиѐн *9+ та ін.) даю можливість стверджувати, що длѐ 
формуваннѐ управлінської компетентності викладача вищого навчального 
закладу важливе значеннѐ маять такі складові управлінської компетентності: 
позиційно-ціннісний, когнітивно-операційний, аналітико-рефлексивний. 

На основі проведеного аналізу, розроблѐячи картку кваліметричного 
оціняваннѐ рівнѐ сформованості управлінської компетентності викладача 
вищого навчального закладу (табл. 1), виходимо з того, що длѐ забезпеченнѐ 
успішності в досѐгненні результатів необхідно створити спеціальні умови. 
Отже, на наш поглѐд, перший параметр (позиційно-ціннісний), ѐкий 
характеризую діѐльність, ю створеннѐ умов длѐ її здійсненнѐ (або показую 
можливості управлінської структури). Наступний параметр (когнітивно-
операційний) характеризую власне діѐльність або можливості її здійсненнѐ, 
третій (аналітико-рефлексивний) – результат ціюї діѐльності. 

Відмітимо, що кожний фактор характеризуютьсѐ критеріѐми першого 
порѐдку, ѐкі вироблѐятьсѐ подальшоя декомпозиціюя напрѐмів діѐльності 
викладача ВНЗ і визначаятьсѐ у картці показниками(табл. 1). 

Зауважимо, що повноцінна управлінська компетентність викладача 
вищої школи повинна вклячати всі три складові. Так, несформованість 
першоїскладової призводить до здійсненнѐ професійно-педагогічної 
діѐльності на основі нечітких оріюнтирів, неусвідомлених цілей і мотивів, 
перетворяю ця діѐльність на виконаннѐ лише окремих дій і операцій. 
Відсутність знань, умінь, навичок щодо управліннѐ навчально-пізнавальної 
діѐльністя студентів (несформованість другої складової) обумовляю таку 
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діѐльність викладача вищої школи, що характеризуютьсѐ невміннѐм 
визначати специфіку учасників педагогічного процесу; спробами розв’ѐзувати 
інноваційні завданнѐ навчаннѐ і вихованнѐ студентів за допомогоя 
традиційних прийомів і способів, на екстраполѐція наѐвного, попереднього 
досвіду на нову професійну ситуація. Несформованість 
третьоїскладовоїпризводить до нерегульованої професійно-педагогічної 
діѐльності, неадекватної самооцінки, відсутності оріюнтації у власних 
можливостѐх і здібностѐх, а отже, до втрати мети діѐльності та до 
неусвідомленнѐ її досѐгненнѐ. 

Прокоментуюмо означене більш детально. 
Вважаюмо, що позиційно-ціннісна складова вклячаю такі показники: 

наѐвність ціннісних оріюнтацій і мотивів, адекватних цілѐм і завданнѐм 
управліннѐ навчально-пізнавальноя діѐльністя студентів; ціннісне 
ставленнѐ до професійно-педагогічної самореалізації та професійного 
вдосконаленнѐ; виѐвленнѐ соціально активної життювої та педагогічної 
позиції; вмотивованість до професійного розвитку та саморозвитку; 
сформованість важливих длѐ управліннѐ особистісних ѐкостей; розвиток 
стратегічного мисленнѐ; відповідальність за результати власної діѐльності; 
здатність до самоменеджменту. 

Названі показники виѐвлѐятьсѐ у наѐвній системі цінностей, 
моральних та інших соціальних норм, ідеалів, установок; внутрішньої 
мотивації, заснованої на індивідуальній системі мотивів, проѐві 
зацікавленості до педагогічної та управлінської діѐльності; діювості мотивів 
саморегулѐції професійно-педагогічної діѐльності; ініціативності та її 
активному виѐвленні у житті й діѐльності; потребі в розвитку, 
саморозвитку, вдосконаленні професійної діѐльності; наѐвності стійких 
пізнавальних інтересів у сфері педагогіки, психології, педагогічного 
менеджменту; прагненні до самоствердженнѐ у професійній діѐльності; 
здатності переборявати труднощі длѐ досѐгненнѐ мети. 

Аргументуюмо, що когнітивно-операційна складова управлінської 
компетентності викладача вишу характеризуютьсѐ такими показниками: 
наѐвність системи знань з педагогіки, психології, педагогічного 
менеджменту, знань проуправліннѐ навчально-виховним процесом ѐк 
провідної діѐльності викладача вищої школи, способи й форми 
професійного самовдосконаленнѐ, узагальненнѐ і транслѐції досвіду; умінь 
здійсненнѐ педагогічного і прогностичного аналізу, проектуваннѐ цілей, 
плануваннѐ навчального процесу та його організації, контроля й 
оціняваннѐ навчально-пізнавальної діѐльності студентів; наѐвність 
діагностико-прогностичних, організаційно-регулѐтивних, контрольно-
регулѐтивних умінь; здатність до прийнѐттѐ управлінських рішень у 
стратегічній, тактичній та оперативній перспективі. 
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Зазначені показники реалізуятьсѐ через використаннѐ наѐвних знань, 
умінь, навичок длѐ ефективної організації педагогічного процесу, передачу 
соціального досвіду та формуваннѐ особистості майбутнього фахівцѐ; 
обґрунтоване цілепокладаннѐ в педагогічному процесу; його плануваннѐ; 
використаннѐ ефективних стратегій і тактик педагогічної діѐльності; уміннѐ 
організовувати навчально-пізнавальну діѐльність студентів; ставленнѐ 
викладача до професійного самовдосконаленнѐ й особистісного розвитку. 

Аналітико-рефлексивна складова управлінської компетентності 
викладача вишу, на наш поглѐд, вміщую такі показники: аналіз, самоаналіз, 
осмисленнѐ, оцінка й рефлексіѐ власної діѐльності викладача, його 
поведінки, вчинків, спілкуваннѐ, стосунків з оточеннѐм, їх корекціѐ, 
здатність до самоуправліннѐ (самоменеджменту), комунікації, емоційної 
стабільності, самоорганізації. 

Означені показники виѐвлѐятьсѐ в адекватному оціняванні рівнѐ 
управлінської компетентності, власного рівнѐ особистісно професійного 
розвитку; ставленні викладача до наѐвної системи знань і вмінь, 
необхідних длѐ здійсненнѐ професійно-педагогічної діѐльності; вмінні 
організовувати власну діѐльність, прагненні до освоюннѐ механізмів 
рефлексії й використаннѐ їх у власній діѐльності; оволодінні формами 
особистісно професійного розвитку, вдосконаленні стиля педагогічного 
спілкуваннѐ; реалізації комунікативних знань і вмінь; забезпеченні 
комфортності у взаюмовідносинах, створенні атмосфери взаюмної 
зацікавленості, довіри, поваги й підтримки; відкритості до діалогу, 
реалізації бажаннѐ спілкуватисѐ на паритетному рівні взаюмного прийнѐттѐ 
й обміну цінностѐми, особистими позиціѐми і поглѐдами; здатність до 
самоорганізації, самооцінки і самоконтроля; вміннѐ керувати власними 
емоціѐми, побудови адекватної «Я-концепції». 

Розглѐнемо застосуваннѐ головних принципів кваліметрії при розробці 
картки кваліметричного оціняваннѐ рівнѐ сформованості управлінської 
компетентності викладача ВНЗ, спираячись на роботу Г. Дмитренка *3+. 

Принцип перший. Якість повинна розглѐдатись ѐк складна 
властивість об’юкта, ѐк сукупність властивостей продукції, що зумовляять її 
придатність задовольнити певні потреби. Ми використовуюмо цей 
принцип, розкладаячи управлінську компетентність викладача на складові 
першого, другого та третього рівнѐ. Вважаюмо, що позиційно-
цінніснаскладова представлена трьома критеріѐми: ціннісне ставленнѐ до 
професійно-педагогічної діѐльності; вмотивованість до професійного 
розвитку і саморозвитку; сформованість важливих длѐ управліннѐ 
навчально-виховним процесом у виші особистісних ѐкостей викладача 
ВНЗ. Ці критерії, у своя чергу, розкриваятьсѐ через показники. 

Принцип другий. Взаюмозв’ѐзок між ѐкістя і складними й простими 
властивостѐми, що її визначаять, можна подати у виглѐді іюрархічної 
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структури, на нижньому рівні ѐкої – прості властивості. Кожний параметр 
розкриваютьсѐ низкоя простих властивостей показників. Наприклад, 
критерій «Наѐвність стійких пізнавальних інтересів у сфері педагогіки, 
психології, теорії управліннѐ, педагогічного менеджменту» містить такі 
показники: наѐвність системи знань про управліннѐ навчально-виховним 
процесом ѐк провідної діѐльності викладача; наѐвність знань щодо цілісної 
системи управлінських функцій; опануваннѐ способами й формами 
професійного самовдосконаленнѐ, узагальненнѐ і транслѐції досвіду. 

Принцип третій. Придатність до використаннѐ продукції визначаютьсѐ з 
урахуваннѐм ступенѐ задоволеннѐ конкретних суспільних та особистих 
потреб. У даному випадку під продукціюя діѐльності викладача розуміюмо – 
рівень професійних знань, умінь, навичок, його здатність адаптуватисѐ в 
мінливому середовищі, професійно-педагогічне зростаннѐ, розвиток 
творчого потенціалу. Оцінку продукту діѐльності кожного викладача вищої 
школи слід проводити ѐк самооцінку (задоволеннѐ особистих потреб) і 
зовнішня оцінку з боку студентів, викладачів кафедри тощо. 

Принцип четвертий. Окремі властивості (прості й складні) можуть 
бути вимірѐні в специфічних длѐ кожної властивості одиницѐх 
виміряваннѐ. Внаслідок такого виміряваннѐ встановляятьсѐ значеннѐ 
абсолятних показників властивостей Рі (і = 1,2,3, …, n). У картці 
кваліметричногооціняваннѐ рівнѐ сформованості управлінської 
компетентності викладача ВНЗ (табл. 1) ѐк абсолятні показники 
використано бали длѐ кожної простої властивості (критерія). Наприклад: 
повна відповідність вимогам (так) − 1; часткова позитивна відповідність 
вимогам (більше так, ніж ні) – 0,75; урівноважена відповідність вимогам ( і 
так, і ні)  – 0,50; частково – негативна відповідність вимогам (більше ні, ніж 
так) – 0,25; повна невідповідність вимогам (ні) – 0. 

Принцип п’ѐтий. Значеннѐ абсолятних показників можна знаходити на 
основі: фізичних експериментів (методами метрології: виміряваннѐ 
геометричних розмірів, ваги, твердості тощо); соціальних експериментів 
(методами експериментальної психології – експертне виміряваннѐ); 
побудові аналітичних моделей функціонуваннѐ об’юктів – методами 
визначеннѐ ефективності, що розроблено у технічних та економічних науках.  

Зауважимо, що при формуванні картки кваліметричного оціняваннѐ 
рівнѐ сформованості управлінської компетентності викладача ВНЗ(табл. 1) 
длѐ знаходженнѐ абсолятних показників нами використано експертне 
виміряваннѐ, де експертами виступали слухачі магістерської програми, їх 
колеги, викладачі кафедри, керівники [5; 6]. 

Принцип шостий. Окрім абсолятного показника Рі, кожна проста або 
складна властивість може бути схарактеризованоя й відносним показником 
Кі. Відносний показник Кі визначаютьсѐ зіставленнѐм абсолятного показника 
Рі з еталонним (базовим) абсолятними показником Ріет, що відображаю 
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зміняваний у часі рівень суспільної потреби: Кі = f (Pi, Ріет). Величина Ріет 
обираютьсѐ з урахуваннѐм потреб та ресурсів суспільства.  

Принцип сьомий. Порѐд з Рі (абсолятний показник) та Кі (відносний 
показник) кожна складна або проста властивість характеризуютьсѐ також 
своюя вагоя серед усіх інших властивостей – коефіціюнтом ваги показника 
властивості Мі. 

У розробленій нами картці кваліметричного оціняваннѐ рівнѐ 
сформованості управлінської компетентності викладача ВНЗ (табл. 1) 
кожна складова управлінської компетентності викладача маю своя вагу в 
межах і в її частках. 

Принцип восьмий. Комплексну кількісну оцінку ѐкості К можна 
подати ѐк деѐку функція відносних показників Кі та коефіціюнтів вагомості 
Мі і Кі = f (Ki,Mi). Функціѐ f може виражати різні залежності – 
середньозважені (арифметичну, геометричну та ін.) величини; лінійну 
функція, поліном тощо. 

У представленій картці кваліметричногооціняваннѐрівнѐ 
сформованості управлінської компетентності викладача ВНЗ(табл. 1) 
комплексна кількісна оцінка ѐкості виражаю середньовиважену 
арифметичну залежність такого виглѐду: 

Ізаг.=F1m1+F2m2+F3m3, де Fі – оцінкафактора;mі – коефіціюнт (вага 
фактору). 

Відмітимо, що залежно від проѐву сукупності визначених показників, 
сформованість управлінської компетентності викладача вищого навчального 
закладу характеризуютьсѐ продуктивним (високим), достатнім (середнім) і 
елементарним (низьким) рівнѐми. Зазначимо, що понѐттѐ «рівень» 
відображаю діалектичний характер процесу розвитку певної ѐкості. 

Вважаюмо, що на продуктивному (високому, оптимальному) рівні 
викладач вищої школи виѐвлѐю стійкий інтерес до проблем педагогічного 
управліннѐ, характеризуютьсѐ сформованоя мотиваціюя саморозвитку, 
усвідомленнѐм значущості розвиненості особистісно й професійно 
важливих ѐкостей.Такий викладач керуютьсѐ власними цілѐми та 
мотивами, визначаю і зміняю особисті установки й цінності, здатний до 
переосмисленнѐ себе таствореннѐ можливостейдлѐ потенційної реалізації 
управлінськихдій у навчально-виховному процесі ВНЗ. Викладач 
демонструю засвоюннѐ управлінських знань і вмінь, що дозволѐю йому 
здійснявати плануваннѐ навчально-пізнавальної діѐльності студентів та 
власної професійно-педагогічної діѐльності, організовувати й 
контролявати власну професійну діѐльність та навчальну діѐльність 
студентів, відповідально ставитьсѐ до результатів педагогічного процесу, 
самостійно й нестандартно підходити до прийнѐттѐ обґрунтованих 
управлінських рішень; постійно вести пошук і використовувати нові 
методи, способи, прийоми, форми та засоби навчаннѐ. Викладач ВНЗ 
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прагнедо співробітництва, дотримуютьсѐ демократичного стиля 
спілкуваннѐ; вирізнѐютьсѐ здатністя до рефлексивної взаюмодії. 

На наш поглѐд, достатній (середній, допустимий) рівень передбачаю 
ситуативність у виѐвленні інтересу до питань педагогічного управліннѐ, 
усвідомленнѐ необхідності вдосконаленнѐ власної особистості та 
переглѐду системи мотивації. Проте частково прагне до професійного 
розвитку і саморозвитку, поверхово володію вміннѐми самореалізації, 
невпевнено і рідко застосовую їх в діѐльності. Викладач ВНЗ маю відповідні, 
але недостатньо повні знаннѐ щодо реалізації педагогічного управліннѐ, 
ѐкі активно застосовую у процесі професійно-педагогічної діѐльності; маю 
сформовану сукупність управлінських умінь з наданнѐм переваги діѐм за 
аналогіюя, копіяваннѐм відомих способів та операцій. Не виѐвлѐю 
активності в освоюнні діѐльності більш складного рівнѐ. Частково володію 
самостійноя професійно обґрунтованоя здатністя до цілепокладаннѐ, 
плануваннѐ навчально-пізнавальної діѐльності студентів та власної 
діѐльності, її організації та контроля. Спостерігаютьсѐ розвиненість 
значущих особистісних і професійних ѐкостей, володіннѐ продуктивними 
способами спілкуваннѐ, проте, у взаюмодії зі студентами виѐвлѐю 
схильність до авторитарного стиля; демонструю здатність до здійсненнѐ 
аналізу, об’юктивного оціняваннѐ власної діѐльності; корекціѐ власних дій 
відбуваютьсѐ не систематично. Педагог ситуативно управлѐю власними 
емоціѐми у проблемних професійних ситуаціѐх. 

Відмітимо, що елементарний (низький, критичний) рівень, на нашу 
думку, характеризуютьсѐ відсутністя інтересу до управлінських питань, 
негативним ставленнѐм до самовдосконаленнѐ, професійного 
саморозвитку та формуваннѐ необхідних особистісних і професійних 
ѐкостей. Викладач ВНЗ маю дискретні знаннѐ стосовно категорій теорії 
управліннѐ, виѐвлѐю управлінські знаннѐ репродуктивного характеру, маю 
вузький педагогічний і управлінський світоглѐд. Спостерігаютьсѐ 
нерозвиненість управлінських умінь, невміннѐ імпровізувати, 
інтерпретувати у застосуванні форм, методів, засобів, технологій, виѐвлѐю 
схильність до наслідуваннѐ та реалізації стереотипних рішень у 
педагогічному управлінні. Низький рівень сформованості управлінської 
компетентності викладача ВНЗ характеризуютьсѐ відсутністя здатності до 
самостійного професійно-обґрунтованого цілепокладаннѐ, плануваннѐ, 
контроля і самоконтроля навчально-пізнавальної діѐльності студентів та 
власного особистісного і професійного розвитку. Викладач маю 
організаторські здібності, проте, не виѐвлѐю бажаннѐ їх застосовувати у 
професійно-педагогічній діѐльності, йому властива несформованість 
адаптованого стиля поведінки й здатності до рефлексії; виѐвлѐютьсѐ 
інертність, небажаннѐ долати труднощі у професійно-педагогічній 
діѐльності. Комунікативна поведінка педагога ю неефективноя; 
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використовую переважно неадекватні ситуації, способи впливу. Такий 
викладач ВНЗ неконструктивно управлѐю власними емоціѐми у 
професійно-педагогічній діѐльності. Педагог внутрішньо закритий длѐ 
професійного саморозвитку, не володію длѐ цього необхідними вміннѐми і 
не намагаютьсѐ оволодіти ними.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Узагальняячи отримані та подані результати проведеного аналітичного 
дослідженнѐ, наголошуюмо на таких найбільш суттювих з них: 

1) длѐ визначеннѐ рівнѐ сформованості управлінської компетентності 
педагога вищої школи нами розроблено картку кваліметричного 
оціняваннѐ, що складаютьсѐ з факторів, ѐкі відбиваять складові 
управлінської компетентності викладача вищого навчального закладу; 
критеріїв, ѐкі дозволѐять визначити рівень сформованості компетентності 
за певноя складовоя; вагомостей факторів і критеріїв, що визначаять 
пріоритети у професійно-педагогічній діѐльності викладача вищої школи; 
значеннѐ ступенѐ відповідності діѐльності вимогам,що дозволѐю вимірѐти 
ѐкісні характеристики кількісноя міроя; 

2) на основі аналізу психолого-педагогічної літератури, наукових джерел з 
теорії управліннѐ і експертних оцінок визначено критерії (позиційно-
ціннісний, когнітивно-операційний, аналітико-рефлексивний), що 
відображаять спрѐмованість на розвиток управлінської компетентності, 
наѐвність стійкого інтересу до питань педагогічного управліннѐ; особистісно й 
професійно значущі ѐкості; повноту управлінський знань і сформованість 
управлінських умінь; здатність до рефлексії (аналіз, самоаналіз, оцінка, 
самооцінка, осмисленнѐ, корекціѐ діѐльності); 

3) залежно від проѐву сукупності визначених критеріїв і показників 
управлінської компетентності викладача вищої школи визначено рівні її 
розвитку: 

 продуктивний (високий, оптимальний), ѐкщо сукупність критеріїв і 
показників ю стійкими характеристиками особистості викладача, ѐскраво 
виражені, виѐвлѐятьсѐ в усіх діѐх педагога постійно, ефективно, що 
ґрунтуютьсѐ на глибоких знаннѐх і вміннѐх щодо реалізації управлінської 
діѐльності у ВНЗ; 

 достатній (середній, допустимий), ѐкщо сукупність критеріїв і 
показників ю рисами особистості викладача ВНЗ, у професійно-педагогічних 
діѐх виѐвлѐятьсѐ широко, ефективно. Проте, спостерігаятьсѐ відхиленнѐ, 
ѐкі зумовлені частковим рівнем розвитку самих ѐкостей чи 
несформованістя наѐвних управлінських знаннь і вміннь; 

 елементарний (низький, критичний), коли сукупність критеріїв і 
показників ю обмеженоя й неефективнояі не виѐвлѐютьсѐ в управлінській 
діѐльності викладача ВНЗ; характерним ю виѐвленнѐ ѐкостей-антиподів, навіть 
тоді, коли йому відомі вимоги до професійно-педагогічної діѐльності у ВНЗ. 
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Представлене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів окресленої 
проблеми й засвідчую необхідність її подальшого розробленнѐ за такими 
перспективними напрѐмами, ѐк пошук оптимальної кваліметричної моделі 
виміряваннѐ сформованості управлінської компетентності викладача 
вищої школи за ситемоя відповідних критеріїв, параметрів і показників; 
вивченнѐ досвіду способів оціняваннѐ сформованості управлінської 
компетентності викладача вищої школи в зарубіжних країнах. 
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РЕЗЯМЕ 
Сбруева А., Козлов Д. Критерии и уровни сформированости управленческой 

компетентности преподавателѐ высшего учебного заведениѐ. 
Статьѐ посвѐчена раскрытия проблемы оцениваниѐ готовности 

преподавателѐ высшей школы к управленческой деѐтельности. На основе 
квалиметрического подхода разработана карточка квалиметрического оцениваниѐ 
уровнѐ сформированости управленческой компетентности преподавателѐ высшего 
учебного заведениѐ. Аргументированы требованиѐ к выбору критериального 
аппарата длѐ измерениѐ сформированости управленческой компетентности 
преподавателѐ высшей школы. Предложены критерии (позиционно-ценностный, 
когнитивно-операционный, аналитико-рефлексивный) и определены уровни 
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(продуктивный, достаточный, элементарный) сформированости управленческой 
компетентности преподавателѐ высшего учебного заведениѐ. 

Ключевые слова: квалимитрический подход, критерий, уровень, показатель, 
управленческаѐ компетентность, преподаватель высшего учебного заведениѐ.  

SUMMARY 
Sbruieva A., Kozlov D. Criteria and Levels of Formation of the Managerial 

Competence of the Teacher of Higher Education Institution.  
The article is devoted to the problem of evaluation of the higher school teacher’s 

readiness to the managerial activity. It is emphasized that the intensive changes of the 
pedagogic systems and processes, the variability of curricula and educational technologies, 
the development of information and communication environment require a high level of 
readiness of the higher school teachers to managerial activity. 

In modern conditions, special importance is paid to training high school teachers of 
the new generation. Managerial competence as a component of teacher professionalism in 
modern high school provides the ability to think critically, make decisions, the ability to adapt 
to the dynamic conditions of life, optimize resources for the realization of personal qualities 
and abilities of the student, the organization his motivated creative activity. 

It is proved that formation of the managerial competence of the higher school teacher 
in the process of his professional activity requires the selection of parameters, criteria and 
indicators for the analysis, evaluation of the flow of the investigated process, the rationale 
for its development and definition of the level of the managerial competence components 
formation of the higher education institution teacher. 

Based on the qualimetrical approach that allows measuring qualitative characteristics 
by means of quantitative measure the card of qualimetrical evaluation of the level of the 
higher school teacher’s managerial competence formation is developed. The requirements 
for determining criteria apparatus for measuring the level of the higher school teacher’s 
managerial competence formation are highlighted. The following criteria of the higher 
education institution teacher’s managerial competence formation are offered: position-
valuable, cognitive-operational, analytical and reflective. Productive, adequate and basic 
levels of the higher school teacher’s managerial competence formation are outlined. 

The present study does not exhaust all aspects of the problem and shows the need for 
further work in promising areas such as the search for the optimal qualitative measurement 
model of formation of managerial competence of teacher of high school   in the system the 
relevant criteria, parameters and indicators; learning from the experiences of methods of 
assessment of formation of managerial competence of the teacher of high school in foreign 
countries. 

Key words: a qualimetrical approach, criterion, a level, an indicator, managerial 
competence, a teacher of higher education institution. 
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННа УПРАВЛІНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В 

ПРОЦЕСІ НАВЧАННа 
 

Мета статті – розкрити науково-педагогічні підходи до формуваннѐ 
управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту. Длѐ 
досѐгненнѐ мети застосовано такі теоретичні методи: аналіз і синтез наукової та 
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навчально-методичної літератури длѐ порівнѐннѐ, зіставленнѐ різних поглѐдів на 
досліджувану проблему; визначеннѐ та уточненнѐ понѐтійно-категорійного 
апарату. Розглѐнуто шлѐхи оновленнѐ методичного забезпеченнѐ процесу 
формуваннѐ управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту, 
що відповідаять соціальним та економічним намірам української держави на етапі 
націютвореннѐ і розвитку залізничної галузі. Перспективи подальших досліджень 
полѐгаять у висвітленні педагогічних умов впливу навчальної роботи на формуваннѐ 
управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту. 

Ключові слова: формуваннѐ, управлінська культура, інженер, викладач, 
професійне навчаннѐ, залізничний транспорт. 

 

Постановка проблеми. Інноваційним змінам на залізничному 
транспорті сприѐтиме, за нашоя концепціюя, культурно-психологічний 
розвиток і саморозвиток майбутнього інженера в процесі професійного 
навчаннѐ, ѐк важлива ціннісна складова управлінської культури.  

Як регулѐтор інженерної діѐльності, управлінська культура, на думку 
відомого психолога В. Рибалки, все виразніше стаю внутрішньоя 
необхідністя длѐ ефективної організації інженерної діѐльності, поступово 
сприймаютьсѐ всезростаячоя вартістя, особливо в екстремальних 
ситуаціѐх, що вимагаять актуалізації її глибинних психологічних ресурсів, 
що свідчить про необхідність широкого впровадженнѐ в систему 
професійної підготовки інженера залізничного транспорту нових 
культурно-психологічних методів і технологій *6, 100-102].  

Вирішеннѐ цього завданнѐ пов’ѐзане з суттювим оновленнѐм змісту 
та методики професійного навчаннѐ, вкляченнѐ до навчальних програм 
управлінських знань. Виникаю необхідність відходу від класичних методик, 
що ґрунтувалисѐ на конкретних дисциплінах, до внесеннѐ відповідних 
корективів у зміст і професійні функції інженера залізничного транспорту. 

В організації даного дослідженнѐ ми спирались на вагомий внесок 
вітчизнѐних учених, у ѐких відображено: поглѐди та ідеї щодо гуманізації 
професійної освіти (А. Алексяк, В. Андрущенко, В. Беспалько, Б. Гершунський, 
Н. Дем’ѐненко, І. Зѐзян, В. Лозова, В. Майборода, Н. Ничкало, О. Попова, 
В. Сластьонін, А. Сущенко, Г. Шевченко); стратегіѐ розвитку вищої педагогічної 
освіти, інноваційні процеси й реформи у вищій школі (С. Гончаренко, 
М. Євтух, С. Ісаюнко, В. Зінченко, С. Золотухіна, І. Зѐзян, В. Манько, О. Попова, 
І. Прокопенко, Л. Соколова, С. Сисоюва, В. Шадриков). Управліннѐ ѐк цілісний 
педагогічний процес розглѐнуто в працѐх В. Андрююва, Ю. Бабанського, 
В. Євдокимова, Н. Кузьміної, А. Міщенко, А. Орлова, В. Сгадова.  

Найбільш важливими длѐ організації даного дослідженнѐ виѐвились 
такі наукові напрѐми: підготовка й управліннѐ кадрами різними галузѐми 
економіки (Г. Атаманчук, В. Бойков, В. Компаніюць, Г. Мальцев, В. Мальцев, 
Е. Охотський та ін.); становленнѐ особистості керівника-професіонала (Т. Гура, 
О. Ігнатяк, О. Пономарьов, О. Романовський та ін.); управлінська культура 
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спеціалістів (С. Аліюва, О. Виханський, В. Дѐтлов, А. Турчинов, А. Чурилін, 
Т. Шаргун та ін.).  

На жаль, досі поза увагоя науковців залишаютьсѐ один вельми 
важливий чинник впливу на підготовку студентів до успішної професійно-
творчої самореалізації – це питаннѐ формуваннѐ управлінської культури. 

Найбільш значущі детермінанти професійної готовності до 
інженерної діѐльності виѐвлѐятьсѐ у соціально-культурологічній 
спрѐмованості професійної мотивації інженера, стресостійкості, здатності 
до довільної самореалізації, задоволеності від обраної професії й 
розвиненості рефлексивності, рівнів компетентності ѐк системи 
професійних знань, у професійно значущих управлінських ѐкостѐх, що все 
разом закладено в управлінській культурі. 

Мета статті – розкрити науково-педагогічні підходи до формуваннѐ 
управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту.  

Методи дослідженнѐ. Аналіз і синтез наукової та навчально-
методичної літератури длѐ порівнѐннѐ, зіставленнѐ різних поглѐдів на 
досліджувану проблему; визначеннѐ та уточненнѐ понѐтійно-
категоріального апарату. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз теорії і практики підготовки 
майбутніх інженерів залізничного транспорту в українських вишах 
продемонстрував фрагментарність формуваннѐ у них ѐк 
загальнолядської,так і управлінської культури, відсутність цілісності цього 
процесу та спрѐмованості на індивідуальну форму культурологічної 
професійної підготовки. Результати констатувального експерименту на 
етапі збору інформації, діагностуваннѐ різних категорій майбутніх 
інженерів різних спеціальностей, вивченнѐ анкетних і статистичних даних, 
науково-методичної документації та інших фактів переконливо довели, що 
професійна діѐльність інженерів залізничного транспорту пред’ѐвлѐю 
високі вимоги до їхніх культурологічних особистих ѐкостей. Робота на 
залізниці вимагаю здатності витримувати підвищені психологічні й 
інформаційні навантаженнѐ, мобілізації волі та вміннѐ працявати з 
лядьми в умовах дефіциту часу та нервово-емоційного напруженнѐ 
швидко оцінявати обставини й швидко приймати важливі управлінські 
рішеннѐ, Втім, у кожного п’ѐтого студента оцінка наѐвності управлінської 
культури була нульова. У більшості студентів (78%) емоційний стан 
характеризувавсѐ невпевненістя в собі, байдужістя до формуваннѐ 
управлінської культури. Теж саме помічено у викладачів. 

Такі дані не ю випадковими, бо викладачі залізничних вузів не 
налаштовані на формуваннѐ управлінської культури, роблѐть ставку на суто 
предметне викладаннѐ в основному своїх спецдисциплін.  

Тому сукупність моделей професійної поведінки, ѐкі набуваять нині 
студенти відповідних залізничних спеціальностей у ході адаптації до 
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майбутньої інженерної діѐльності, продовжуять відтворявати деструктивні 
традиції радѐнського часу, уже показали своя неефективність. Вони й досі 
розділѐятьсѐ більшістя учасників педагогічного процесу, стримуячи 
розвиток нових стандартів і характеристик міжособистісної взаюмодії на 
засадах взаюмодоповненнѐ та духовного взаюмозбагаченнѐ.  

Втім, час впливаю на швидкі зміни і перспективи стратегічного 
розвитку залізничного транспорту, транспортні університети маять 
позиціонувати себе ѐк організаціѐ, що постійно розвиваютьсѐ, щоб 
відповідати ювропейським міжнародним стандартам, здійснявати на 
високому рівні викладацьку, методичну й дослідницьку роботу, 
забезпечуячи відповідну ѐкість цих процесів. 

Але без відповіді залишаютьсѐ питаннѐ «Як сьогодні змінявати 
професійну підготовку інженера залізничного транспорту»? На ѐкі 
пріоритети необхідно опиратись? Знайти відповіді на ці та багато інших 
питань допоміг експериментальний блок дослідженнѐ, ѐкий проводивсѐ в 
природних умовах педагогічного процесу вищих ВНЗ залізничного профіля 
протѐгом 2011-2015 років. 

Розроблені длѐ експериментальної перевірки комплекси кейсів, 
тренінгів, практичних вправ та рольових ігор професійно-культурологічного 
спрѐмуваннѐ стали основоя запропонованих навчально-методичних 
інновацій, ѐкі маять ознаки виходу за рамки існуячих знань і 
підтверджуять практичну значущість. 

Найголовніше у професійній підготовці наступне: цілеспрѐмоване 
формуваннѐ управлінської культури на ділі маю стати складовоя 
професіоналізму інженера залізничного транспорту, ѐка ґрунтуютьсѐ на 
загальній культурі та професійній самосвідомості, що вимагаю 
стимуляваннѐ цілеоріюнтованої мотивації ѐк розвитку й саморозвитку 
управлінської культури, так і розвитку професіоналізму, заохоченнѐ до 
професійного самовдосконаленнѐ майбутнього інженера. 

Але й досі бракую досліджень з формуваннѐ управлінської культури 
майбутніх інженерів залізничного транспорту в процесі професійного 
навчаннѐ. Тому слід уточнити перед початком формувального впливу сутність 
базового понѐттѐ «формуваннѐ управлінської культури в процесі навчаннѐ», 
ѐке трактуютьсѐ в психолого-педагогічних джерелах та словниках по-різному. 

Так, у психолого-педагогічному словнику В. Міжерікова *5+ термін 
«формуваннѐ» розглѐдаютьсѐ ѐк вид розвитку особистості; результатом 
процесу формуваннѐ і розвитку ю ті кількісні та ѐкісні зміни, ѐкі відбуваятьсѐ 
під впливом засвоюннѐ її соціального досвіду в її внутрішній (психологічній) 
сфері та характеризуять лядину ѐк особистість та індивідуальність. 

У словнику з педагогіки (А. Коджаспіров, Г. Коджаспірова) *3+ 
формуваннѐ визначаютьсѐ ѐк процес розвитку та становленнѐ особистості під 
впливом зовнішніх дій вихованнѐ, навчаннѐ, соціального середовища; 
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цілеспрѐмований розвиток особистості або її сторін, ѐкостей під впливом 
вихованнѐ та навчаннѐ, процес становленнѐ лядини ѐк суб’юкта та об’юкта 
суспільних відносин. 

Психологічний словник-довідник (М. Дьѐченко, Л. Кандибович) *2+ 
тлумачить формуваннѐ ѐк процес, під час ѐкого відбуваютьсѐ духовне 
збагаченнѐ, удосконаленнѐ стиля роботи, розвиток індивідуальності, 
інтелігентності, внутрішньої та зовнішньої загальної та професійної культури. 

Формуваннѐ особистості професіонала (за А. Марковоя) *4+ передбачаю 
цілеспрѐмовану взаюмодія викладачів і студентів, активну діѐльність самого 
студента із засвоюннѐ ним нових знань і оволодіннѐ способами їх набуттѐ. 

Великої сили і значущості в цьому набуваю усвідомлене виѐвленнѐ 
сукупності культурних досѐгнень професорсько-викладацького складу 
університетів залізничного транспорту, зокрема, в навчальних стосунках, 
бо сила їх цього впливу наскільки велика у формуванні управлінської 
культури студентів, що переважна більшість, навіть не помічаячи його 
впливу, сприймаять і наслідуять навчальні стосунки ѐк зразок майбутньої 
управлінської поведінки. 

Ще більш ефективним і діювим фактором впливу на формуваннѐ 
управлінської культури майбутніх інженерів можна вважати інтелігентність, 
інтелектуальність і досвід авторитетної длѐ студента особи викладача. 

Щоб досѐгти такої сили формувального педагогічного впливу на 
студентів у формуванні будь-ѐкої культури, цей шлѐх викладачу необхідно 
пройти самому й необхідно наважитись на радикальні інноваційні кроки в 
професійній підготовці студентів, без ѐких реальні зміни неможливі, а саме: 

- входженнѐ в той реальний світ, ѐкий ми дали собі право бачити і 
змінявати; 

- рух до мрій, до здійсненнѐ найзаповітніших своїх бажань; 
- рух у коло позитивної спрѐмованості свого розуму, впевненості у 

своїх здібностѐх і лябові до себе; 
- рух до самоусвідомленнѐ, ѐке веде до виробленнѐ нових ѐкостей і 

нових форм поведінки; 
- перехід від свідомості, ѐка мислила суто загальновживаними, 

звичними длѐ всіх категоріѐми, у в и щ і, творчі виміри свідомості *9, с. 83].  
З оглѐду на сказане можна зробити висновок: у педагогічній практиці 

маю значеннѐ не те, що длѐ викладача ю абсолятно правильним, або 
виѐвитисѐ таким, а те, що підказую час, обставини, соціум, саморозвиток і 
свої життюві спостереженнѐ та цінності, в ѐких належить гідно й професійно 
комфортно працявати у відповідності з «обставинами», ѐкі частіше 
підказуять можливі способи переборяваннѐ звичних підходів до 
педагогічної діѐльності. У викладача немаю іншої реальної можливості 
підніматись над собоя і випереджати себе вчорашнього, оскільки 
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викладачам не можна безкарно ігнорувати факти дійсності, таке 
запереченнѐ рано чи пізно спричинить вельми тѐжкі наслідки. 

Чи можемо відновити втрачену духовну взаюмодія викладачів і 
майбутніх інженерів у сучасних аудиторіѐх зразками професійної культури і 
глибокої поваги, розширити уѐвленнѐ викладачів про самих себе? 

Ці питаннѐ маять не риторичний, а насамперед професійно-етичний 
характер. Втім без їх піднѐттѐ і розв’ѐзаннѐ професійну підготовку 
майбутнього інженера не можна собі уѐвити у новому вимірі.  

На думку сучасних психологів-дослідників, цѐ проблема завжди 
викликала у суспільства глибокий інтерес. При цьому стверджуютьсѐ, що 
лядина – «помилка еволяції», і природа наділила її низкоя негативних, 
генетично зумовлених ознак, ѐкі становлѐть своюрідну «бомбу 
уповільненої дії», знешкодити ѐку лядина може лише, ѐкщо зрозумію 
будову «годинникового механізму» ціюї бомби. 

Отож, оскільки вже очевидним ю факт, що ні позитивістські науки, ні 
філософіѐ, ні наука, що вивчаю психологія особистості, на сучасному етапі 
свого розвитку не даять відповіді на поставлені запитаннѐ (і, можливо, 
ніколи не дадуть), ѐкі хвиляять суспільство, ми повинні, на думку 
психологів, використовувати можливості, ѐкі можна застосовувати в 
осмисленні всіюї складності лядської поведінки і самої сутності лядини, що 
надаятьсѐ філософіюя, теологіюя, літературоя, соціальними науками, 
мистецтвом, духовно практикоя тощо. 

Длѐ викладача системи вищої освіти в аспекті сказаного актуальним, 
на думку відомого психолога І. Русинки, «буде пошук такої 
міждисциплінарної парадигми, ѐка ставить пере собоя нове завданнѐ – 
усвідомленнѐ природи лядини у всій її повноті та цілісності, що виходить 
за рамки домінуячих сьогодні позитивістських уѐвлень і маю одиницея, 
масштабом свого аналізу цілісну лядину (цілісність означаю 
самодостатність, автономність лядини і характеризую її ѐкісну 
своюрідність). Така парадигма мала б стикатисѐ із загальними проблемами 
буттѐ, уѐвленнѐми про сутність і призначеннѐ лядини, її духовну місія й 
описувати особистість ѐк інтегроване ціле» [7, 75].  

Ураховуячи складність багатовікової проблеми, визначаячи основні 
напрѐми оновленнѐ системи культурологічного впливу на ѐкість професійної 
підготовки інженерних кадрів, їхньої управлінської культури і 
загальнолядської культури в цілому, американський дослідник М. Сетрон, 
президент Міжнародного центру прогнозуваннѐ, виокремив і такі, що 
характеризуять формуваннѐ з позицій самостійності особистості, а саме: 
здатність знаходити і застосовувати інформація, аналізувати й оцінявати 
альтернативи, логічно будувати хід вирішеннѐ проблеми, оріюнтуватисѐ в 
несподіваних ситуаціѐх, знаходити нові підходи длѐ вирішеннѐ 
нестандартних проблем міжособистісного спілкуваннѐ, гнучкість, уміннѐ 
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приймати управлінські рішеннѐ і правильно налагоджувати стосунки з 
оточеннѐм *8+.  

Отже, науково-методичне забезпеченнѐ формуваннѐ управлінської 
культури майбутніх інженерів у процесі професійного навчаннѐ, за 
нашоя концепціюя, передбачаю підготовку до цього викладача кожної 
спеціальності з кожної дисципліни в процесі аудиторних занѐть (лекцій, 
семінарських, лабораторних, практичних занѐть, мультимедійного 
супроводу, групових консультацій, майстер-класів та ін.); позааудиторних 
занѐть (індивідуальних консультацій, науково-дослідній роботі, 
самостійній роботі, навчальної та виробничої практики тощо). Пропонуюмо 
длѐ цього виділеннѐ нового циклу дисциплін длѐ студентів і спеціальних 
психолого-педагогічних семінарів і практикумів у виглѐді сучасних 
захопляячих лядинознавчих студій та дискусійних зустрічей з 
досвідченими професорами з професійної педагогіки та психології. 

Здійснений теоретико-педагогічний аналіз наукових підходів до 
розуміннѐ сутності науково-методичного забезпеченнѐ формуваннѐ 
управлінської культури інженера залізничного транспорту в процесі 
навчаннѐ дав можливість тлумачити цей процес ѐк соціально-педагогічний 
феномен розвитку професіоналізму фахівцѐ, особливістя ѐкого ю 
пробудженнѐ у студентів активного прагненнѐ до оновленнѐ й 
удосконаленнѐ інженерної діѐльності, почуттѐ відповідальності й 
відданості справі, засвоюннѐ інноваційного змісту запропонованих 
управлінських рішень і авторських пропозицій, культури аналізу, 
плануваннѐ, успішної організації та підтримки психологічно 
комфортного спілкуваннѐ, духовної взаюмодії з лядьми. 

Розглѐдаячи управлінську культуру інженера залізничного транспорту 
ѐк високий сплав виѐву культури, інтелігентності й професіоналізму в 
цілепокладанні, плануванні, успішній організації виконаннѐ управлінських 
рішень, пов’ѐзаних з удосконаленнѐм інженерної діѐльності та ділового 
спілкуваннѐ, узагальняячи існуячі наукові поглѐди, повертаячись до 
створеної нами концептуальної моделі формуваннѐ управлінської культури, 
можемо констатувати: незважаячи на те, що управлінська культура інженера 
залізничного транспорту ю динамічним ѐвищем, що розвиваютьсѐ вона 
протѐгом усіх етапів професіогенезу, в умовах динамічних змін на 
залізничному транспорті висувати нові кваліфікаційні пропозиції, в ѐких 
поюднуютьсѐ і кваліфікаціѐ в строгому сенсі цього слова, і соціальна поведінка, 
і здатність працявати в команді, і лябов до оновленнѐ й ризику; розвивати 
професійно-особистісні ѐкості у процесі підготовки до ефективної професійної 
діѐльності, ѐкі допоможуть легко і набагато доцільніше, ніж це було раніше, 
професійно їх розв’ѐзувати. 

Звідси – основні напрѐмии професійного просуваннѐ в розвитку у 
майбутніх інженерів управлінської культури. 
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Перший – цілеспрѐмований і упорѐдкований обмін викладачів 
університету ідеѐми, цілѐми, думками щодо абсолятного визнаннѐ 
управлінської культури ѐк важливої складової професіоналізму 
майбутнього інженера, спільного ефективного пошуку засобів успішного 
розв’ѐзаннѐ професійно важливої складової інженерної педагогіки.  

Другий – зміна самої сутності вузівського педагогічного процесу, 
спрѐмованого на стимуляваннѐ позитивних змін у житті суспільства, 
залізничній галузі, професійній підготовці. урізноманітненнѐ навчальних 
програм і навчальних планів, напрѐмів, форм творчості, можливість вибору 
найважливіших пріоритетів у професійному навчанні, що полѐгаю в 
здатності формувати власну життюву стратегія, визначати, оптимально 
використовувати час свого професійного становленнѐ й отримувати 
позитивні результати длѐ саморозвитку загальної й управлінської культури, 
глибокого розуміннѐ понѐттѐ «розвиток управлінської культури і 
професіоналізму протѐгом життѐ».  

Третій – вивченнѐ існуячого й визнаного досвіду роботи над 
проблемоя науковців свого університету та зарубіжного досвіду, 
обговореннѐ проблеми формуваннѐ управлінської культури на 
професійних семінарах і студіѐх. Внесеннѐ змін в підготовлений 
викладачами університету (під керівництвом педагогів-дослідників) 
«Портрета сучасного інженера залізничного транспорту з ознакоя 
управлінської культури». 

Четвертий – розширеннѐ спектру знань про студентів, здатних уже на 
перших курсах демонструвати найважливіші ѐкості управлінської культури, 
глибоке розуміннѐ того, що завдѐки наѐвності в них управлінської культури 
можна досѐгти не тільки академічних успіхів, але й отримати позитивне 
визнаннѐ суспільства та впевненість у можливості подальшого 
примноженнѐ свого інтелектуального потенціалу. 

П’ѐтий – цілеспрѐмоване стимуляваннѐ успішного виконаннѐ 
студентами захопляячих професійно-творчих управлінських завдань, 
презентації їхніх результатів, у тому числі, й на занѐттѐх із спецдисциплін, 
оприлядненнѐ, генеруваннѐ студентських управлінських ідей з розвитку 
Укрзалізниці та рефлексії управлінської культури за рахунок науково 
обґрунтованих методичних рекомендацій їх реалізації. 

Наданнѐ таким студентам можливість і право вибору в сучасному 
навчальному закладі серед різноманітності навчальних програм за 
допомогоя досвідчених викладачів знаходити надійний шлѐх прискореннѐ 
особистісно-професійного саморозвитку. 

У науковому обґрунтуванні вказаних нами напрѐмів науково-
педагогічного забезпеченнѐ формуваннѐ управлінської культури майбутніх 
інженерів залізничного транспорту, ми посилались не тільки на результати 
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теоретичних дослідженнѐ, але й на висновки тих науковців, ѐкі постійно 
займаятьсѐ практичним розв’ѐзаннѐм піднѐтих нами проблем.  

Начальник відділу стандартизації вищої освіти й інтеграції у 
ювропейський освітній і науковий простір Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти МОН України Ю. Сухарніков, об’юктивно й ретельно 
досліджуячи існуячу систему професійної освіти, робить важливий длѐ 
сьогоденнѐ висновок про те, що існуячий перелік дисциплін означаю 
розрізнену роботу кафедр і викладачів зі студентами, у той час, ѐк результати 
навчаннѐ передбачаять цілеспрѐмовану й узгоджену діѐльність викладачів 
усіх навчальних дисциплін у професійній підготовці інженерних кадрів *8, 49]. 

Отже, мова йде про необхідність у професійній підготовці 
інженерних кадрів «сукупного викладача», створеннѐ цілісних 
викладацьких колективів, об’юднаних спільноя цільовоя настановоя, 
спрѐмованоя на формуваннѐ у студентів динамічної функціональної 
структури особистості ѐк суб’юкта соціальних відносин і свідомої 
діѐльності» *8, 49]. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Досліджен-
нѐм доведено: розвиток управлінської культури сприѐю покращення 
соціальної згуртованості, піднімаю на ѐкісно новий рівень розвиток 
особистості інженера та рівень його професіоналізму. Тільки культурологічні 
статусні відносини в реаліѐх внутрішньовузівського життѐ, спільне визнаннѐ 
викладачами управлінської культури важливоя складовоя професійної 
підготовки можуть забезпечити на практиці юдність мети, змісту й технології 
професійного вихованнѐ й навчаннѐ при системоутворявальній ролі базових 
загальнопрофесійних знань, умінь і навичок з професійної культури. 

Перспективи подальших досліджень полѐгаять у висвітленні 
педагогічних умов впливу цілісного педагогічного процесу залізничних ВНЗ 
на формуваннѐ управлінської культури майбутніх інженерів залізничного 
транспорту. 
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РЕЗЯМЕ 
Сущенко Р. Научно-педагогические подходы к формирования управленческой 

культуры будущих инженеров железнодорожного транспорта в процессе обучениѐ. 
Цель статьи – раскрыть основные направлениѐ формированиѐ 

управленческой культуры будущих инженеров железнодорожного транспорта. Длѐ 
достижениѐ цели применены следуящие теоретические методы: анализ и синтез 
научной и учебно-методической литературы длѐ сравнениѐ, сопоставлениѐ 
различных взглѐдов на исследуемуя проблему; определениѐ и уточнениѐ понѐтийно-
категориального аппарата. Рассмотрены пути обновлениѐ методического 
обеспечениѐ процесса формированиѐ управленческой культуры будущих инженеров 
железнодорожного транспорта, которые соответствуят социальным и 
экономическим намерениѐм украинского государства на этапе развитиѐ 
железнодорожной отрасли. Перспективы дальнейших исследований заклячаятсѐ в 
освещении педагогических условий влиѐниѐ внеаудиторной работы на формирование 
управленческой культуры будущих инженеров железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: формирование, управленческаѐ культура, инженер, 
преподаватель, парадигма, железнодорожный транспорт. 

SUMMARY 
Sushchenko R. Scientific and Pedagogical Approaches to the Formation of Administrative 

Culture of Railway Transportation Engineers in the Process of Professional Training. 
The objective of the article is to present scientific and pedagogical approaches to the 

formation of administrative culture of future railway transportation engineers. To achieve the 
objective the following theoretical methods are used: analysis and synthesis of scientific and 
educational literature to evaluate and compare different views on studying the given problem; 
definition and clarification of conceptual and categorical apparatus. The ways of updating 
methodical support of the process of the formation of administrative culture of future railway 
transportation engineers that meet social and economic intentions of the Ukrainian state in the 
period of nation-building and railway sector development are considered in the article.  

The outlined pedagogical tendencies stimulate the teachers to move in the formation of 
students’ administrative culture to concentrated forms of educational material presentation, 
combined with students’ active independent work, expanding non-linear areas of study that 
promote person-centered approach to training and simultaneously promote accountability of 
higher education institutions in the selection learning content and quality of vocational training. 

Modern railway transportation engineers should be able to analyze problems, set the 
goals, forge relationships, get in business contacts, enrich international relations, conclude 
interesting and profitable for the railways agreements, have pedagogical skills and the ability 
to represent themselves as mature specialists in dealing with customers, arouse interest, 
clearly know how to stay ahead of competitors, plan, adjust, monitor and encourage 
productive work, providing the engineer’s personal authority and prestige, respect for 
themselves as a specialist. 
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The study proved that the development of administrative culture improves social 
cohesion, raises to a new level the personal development of an engineer and the level of 
professionalism. Only cultural relationship status of intra-university life, mutual recognition 
of faculty management culture as an important part of training can provide a practical unity 
of the purpose, content and technology of professional education and training, general basic 
professional knowledge  and skills of professional culture. 

The prospects for further research suggest highlighting the pedagogical influence of 
higher educational institutions on the formation of administrative culture of future railway 
transportation engineers. 

Key words: formation, administrative culture, an engineer, a teacher, paradigm, 
railway transportation. 
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