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ЗАГАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ  ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ  
ОСВІТИ  В  УКРАЇНІ  

Бондаренко О.М. 

ВАЛЕОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ ЯК 
ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ 

Стаття присвячена вивченню питання формування валеологічної 
компетентності у студентів університетів. Валеологічна готовність до 
ведення валеодіяльності розглядається автором як структурний 
компонент цієї компетентності. 

Ключові слова: валеологічна компетентність, валеоготовність 
студентів, валеодіяльність 

Постановка проблеми. В останні роки в періодичній пресі, 
державних документах, науково–методичній літературі все частіше 
зустрічаються публікації, у яких проголошується теза про необхідність 
запровадження компетентнісного підходу в освіті, „компетенізації освіти” 
[1; 2; 3; 4; 5]. Мова йде про переорієнтацію змісту освіти на забезпечення 
формування у студентської молоді певної універсальної компетентності, 
що надасть їй змогу адекватно й успішно діяти в певних професійних та 
життєвих ситуаціях та нести відповідальність за відповідну діяльність. 
Проте дискусії стосовно адекватного тлумачення понять „компетенція”, 
„компетентність”, зокрема серед педагогів, тривають. Існують різні точки 
зору стосовно визначення цього поняття (Н. Бібік, Л. Ващенко, 
Б. Гершунський, І. Єрмаков, Е. Зеєр, М. Кухарєв, А. Маркова, А. Новиков, 
Л. Паращенко, О. Савченко, М. Тарасович та інші). 

Як свідчить теоретичний аналіз відповідної наукової і науково–
методичної літератури вітчизняними та зарубіжними науковцями 
проводяться активні розробки тих чи інших видів компетентностей, що 
визначають різні сфери життєдіяльності людини: професійна компетентність 
сучасного педагога (Б.Д.Баркасі, Л.П.Добровольська, Н.В.Кузьміна, 
Ю.М.Кулюткін, М.В.Кухарєв, Н.М.Лобанова, Ю.Л. Львова, А.К.Маркова, 
Л.М.Мітіна, О.Л.Пупишева, Т.М. Сорокіна); загальнопедагогічні проблеми 
формування компетентності школярів (С Бондар, С.М. Павлютенков); 
життєва компетентність особистості (І.Г.Єрмаков, Н.Назарук, І.П.Ящук); 
ключові компетентності учнів (Л.В.Мельникова. О.І.Рухманова, П. Хоменко, 
А.В.Хуторський); європейські підходи до проблеми компетентності 
(О.Овчарук); професійна компетентність особистості (Л.М.Захарова, 
А.В.Райцев, В.В.Соколова, В.М.Соколов); теоретичні засади формування 
громадянської, полікультурної, інформаційної компетентності учнів 
(відповідно О.І. Пометун, О. Моляко, О. Барановська) та інші. 
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Разом з тим, проблема формування валеологічної компетентності у 
студентів університетів, її компонентний склад, модель процесу її 
становлення у навчальному процесі вивчена недостатньо. Такі 
дослідження в Україні практично не проводилися або носили 
фрагментарний та несистемний характер. Усе зазначене й зумовлює 
актуальність нашого дослідження. 

Дослідження виконано у контексті загального плану науково–
дослідних робіт Черкаського національного університету ім. Богдана 
Хмельницького. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні, як ніколи, 
зростає роль освіти у підготовці молодої людини до самостійного життя у 
мінливому й динамічному світі, де спостерігається переважання 
технократичної спрямованості прогресу не на користь гуманітарній. Так, у 
доповіді президента АПН України В. Кременя на Загальних зборах 
Академії, опублікованій у квітні 2006 р., серед нових завдань, що стоять 
перед освітньою галуззю, є й завдання підготовки людини до вільної і 
комфортної життєдіяльності в інноваційному та глобалізованому 
суспільстві, суспільстві знань. Передбачається не лише набуття певного 
„багажу” знань, а й ефективного і свідомого практичного застосування їх в 
умовах сьогодення, що швидко змінюються [6]. Тобто, учень, студент в 
процесі навчання повинні набути таких компетентностей, які б давали 
йому змогу бути проектувальником власного життя, довготривало 
конкурентоспроможним на ринку праці, мобільно змінюватися і 
пристосовуватися до нових потреб цього ринку, швидко приймати 
адекватні поставленій меті рішення та навчатися потягом життя. Проте, ми 
поділяємо точку зору В. Огнев’юк, що „...досвід, набутий учнями в процесі 
навчання (знання, компетенції), не обов’язково має бути використаний 
негайно, адже набуття освіти, як правило, спрямоване в майбутнє” [7, c.17–
18]. Оскільки все це може здійснити лише здорова у фізичному, 
психічному та соціальному плані людина, і пов’язуючи наше дослідження 
із сучасними запитами суспільства до освіти, треба наголосити на 
необхідності формування валеологічної компетентності особистості. 

Проблема формування валеологічної компетентності в учнівської 
молоді, зокрема студентської, знайшла своє відображення у працях 
В.І.Бобрицької (Полтава), О. Жорнової (Запоріжжя), І.Я. Коцана (Волинь), 
Н. Новікової (Київ), В.Г. Піщуліна (Челябінськ) та інших. Деякі аспекти цієї 
компетентності розглядаються у дисертаційних роботах. Наприклад, 
В.В. Нестеренко професійно–валеологічну компетентність майбутнього 
педагога трактує як окрему складову його загальної професійної 
компетентності, що має когнітивний та операційний компоненти [8, c.64–65]. 

Мета статті. В силу лімітованого об’єму пропонованої публікації ми 
зупинимося лише на характеристиці деяких структурних компонентів 
валеологічної компетентності, а саме валеоготовності. 
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Результати дослідження. Наше дослідження ґрунтується на моделі 
випускника університету, розробленій В.Г. Піщуліним, який розглядає 
валеологічну компетентність як складову особистісної компетентності 
фахівця будь–якого профілю. Під нею автор розуміє наявність знань та 
вмінь у галузі здоров’я й здорового способу життя [9, c.26]. І.Я. Коцан 
доповнює, що процес формування валеологічної компетентності полягає у 
трансляції знань і набуття вмінь та навичок збереження та зміцнення 
здоров’я в процесі вивчення дисциплін природничого та гуманітарного 
циклів. При цьому значну роль дослідник відводить нетрадиційним 
формам проведення занять: діловим іграм, тренінгам, диспутам, 
оздоровчим заняттям тощо. Нам імпонує точка зору науковців 
О.Г. Маджуги і А.М. Мітяєвої, які розглядають валеологічну 
компетентність фахівця як результат становлення валеологічної культури 
особистості, що виражається у здатності й готовності реалізувати отримані 
знання про здоров’я в повсякденному житті та професійній сфері [10; 11]. 

Аналіз сучасної науково–методичної літератури щодо суті і ролі 
готовності в процесі самовдосконалення та професійного розвитку 
майбутніх фахівців дає підстави говорити про різні підходи науковців до 
цієї проблеми. Т.Ф. Алєксєєнко пропонує наступну класифікацію підходів 
у визначенні структурних складових готовності: 

- готовність визначається як сукупність знань, умінь, навичок 
(Є.В. Вінославська, Н.В. Кузьміна, Л.В. Кондрашова, В.О. Моляко, 
В.О. Сластьонін, А.І. Щербаков); 

- готовність розглядається як функціональний стан (Н.Н. Буніна, 
Ф.О. Генов, Л.М. Лавров, М.Д. Левітов, А.Ф. Ліненко); 

- готовність представляє складне особистісне утворення 
(М.І. Дяченко, Л.О. Кандибович) [12, c.37].  

В.М. Король розглядає готовність як єдність спрямованості 
особистості на професію та компетентності [13]. М.Г. Колеснікова 
визначає валеологічну готовність (валеоготовність) як валеологічно 
обґрунтований індивідуальний спосіб життєдіяльності, що є засобом 
забезпечення власного здоров’я [14]. За В.В. Колбановим, валеоготовність 
є свідомою та дієвою готовністю людини до реалізації принципів 
здорового способу життя.  

У зв’язку з викладеним вище, під валеоготовністю ми розуміємо 
інтегративне, цілеспрямоване особистісне утворення, що виражається 
мотиваційно–ціннісним ставленням особистості до власного здоров’я та 
здоров’я оточуючих і визначається сукупністю науково–теоретичних 
знань, практичних умінь та навичок, ступінь сформованості яких 
визначається здоров’язберігаючим характером організації професійної 
діяльності й особистого життя. 

Дослідження ступеня валеоготовності студентів проводилося 
протягом 2005–2006 н.р. за допомогою анкети, що була розроблена 
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С.Г. Добротворською [15]. В експерименті брали участь студенти ІІ курсу 
факультету романо–германської філології Черкаського національного 
університету віком 18–19 років в кількості 172 особи. Обробка результатів 
за методикою С.Г.Добротворської дає підстави зробити наступні 
висновки: 

- цінність „здоров’я” у системі ціннісних орієнтацій більшості 
респондентів займає перші три місця, проте 80% з них мають шкідливі 
звички, як–то: паління, зловживання алкоголем, кавою, солодощами, 
комп’ютерними іграми; знаючи та усвідомлюючи негативний вплив цих 
звичок на здоров’я людини, спостерігається невисокий рівень активності 
дій щодо позбавлення від звичок (58,5%); 

- викликає особливе непокоєння та обставина, що майже 71% 
студентів із шкідливими звичками абсолютно байдуже, пасивно ставляться 
до оточуючих із такими звичками; 

- не дивлячись на те, що „здоров’я” у більшій частині респондентів в 
ціннісній структурі особистості займає одне з пріоритетних місць, лише 
27% з тих, хто має шкідливі звички, проявляє високий інтерес до 
дисциплін валеологічного спрямування та інформації по 
самооздоровленню на відміну від студентів без шкідливих звичок (50%); 

- регулярно та систематично проводять заняття по самооздоровленню 
50% респондентів без шкідливих звичок та не набагато менший показник у 
студентів із шкідливими звичками (41,5%); 

- більшість респондентів належить до так званого позитивного типу 
(за визначенням С.Г. Добротворської), для якого характерне визнання 
цінності здоров’я як найбільш значущої у житті, ведення здорового 
способу життя носить несистематичний й фрагментарний характер, що 
зумовлюється нестачею волі, цілеспрямованості або слабким здоров’ям. 

Виходячи з того, що контактне анкетування проводилося серед 
студентів ІІ курсу, які вже мали змогу поповнити та розширити, 
систематизувати свій теоретичний арсенал і практичні уміння та навички 
щодо самооздоровлення та здоров’язбереження своїх близьких, а також 
підсилити мотивацію по цих питаннях (після вивчення дисциплін „Вікова 
фізіологія”, „Валеологія”, „Безпека життєдіяльності”), доводиться 
констатувати факт незадовільного рівня готовності, а саме головне, про 
низький рівень діяльності студентів в сфері самооздоровлення. 

Досліджуючи рівні сформованості мотивації здорового способу життя 
студентської молоді, ми дійшли висновку: при достатньому рівні мотивації 
та відповідній валеоготовності все ж таки не відбувається цілеспрямована, 
активна, свідома валеологічна діяльність (валеодіяльність) людини. На 
наш погляд, причина цього в тому, що знати про здоров’я, хотіти бути 
здоровим та бути здоровим – різні речі. Перша позиція визначається 
об’ємом знань, друга – призначенням результату, а третя – об’ємом 
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ставлення до отриманих знань й результату. Тільки синтез цих позицій 
може забезпечити дійсно результативну валеодіяльність.  

Зважаючи на зазначене, ми переконані, що крім позитивної мотивації, 
теоретичних знань, практичних навичок в сфері збереження власного 
здоров’я та здоров’я оточуючих, людина повинна мати умови та 
матеріальну доступність (забезпеченість) для здійснення валеодіяльності. 
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Бойчук Ю.Д. 

ЕКОЛОГО–ВАЛЕОЛОГІЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 
ПРИ ВИВЧЕННІ ПАРАЗИТИЧНИХ ЧЕРВІВ У КУРСІ «ЗООЛОГІЯ 

БЕЗХРЕБЕТНИХ»: З ДОСВІДУ РОБОТИ 
Постановка проблеми. Видатний фізіолог І. М. Сєченов 

взаємозв’язок, єдність організму і середовища розглядав як 
найважливіший принцип життєдіяльності людини. Екологічні фактори 
навколишнього середовища активно впливають на організм людини та 
мають істотне значення для її здоров’я. 

Знання механізмів та ефектів впливу екологічних факторів на організм 
людини є основою запобігання негативного їх впливу на стан здоров’я, 
формування еколого–валеологічних уявлень та загальної еколого–
валеологічної культури [1]. 

До важливих екологічних факторів, які впливають на людину, 
належить її взаємодія з іншими живими організмами, зокрема з такими 
паразитичними тваринами як гельмінти [2. С. 239]. 

Гельмінти (плоскі та круглі черви), потрапляючи в організм людини, 
викликають гельмінтози – один з видів інвазійних захворювань. 
Паразитування гельмінтів є небезпечним для здоров’я людини: продукти 
життєдіяльності, що виділяються ними в організм зараженої людини, 
значно змінюють її реактивність і сприяють розвитку алергічних 
захворювань. Це значно посилюється в умовах тотального хімічного і 
радіаційного забруднення повітря, питної води і харчових продуктів. Крім 
того гельмінти спричиняють механічний вплив на судини і тканини, 
травмують їх, викликають розриви капілярів. У хворої людини знижується 
апетит, порушується робота кишечнику. Деякі види гельмінтів 
(анкілостоміди, стьожак широкий) можуть викликати розвиток анемії та 
розлади нервової системи (головні болі, головокружіння, запаморочення та 
знепритомніння) [3]. 

При зараженні гельмінтами гостра фаза через 2–3 місяці переходить у 
хронічну і локалізація паразитів визначає клінічні прояви хвороби. Часто в 
гіперендемічних осередках гельмінтозів хронічного протікання 
(наприклад, аскаридозу) в місцевого населення інвазія взагалі протікає 
латентно, субклінічно. 

Гельмінти ускладнюють протікання деяких інфекційних захворювань 
(скарлатини, туберкульозу, дизентерії та ін.). 

Клінічні виявлення гельмінтозів часто бувають неспецифічними, вони 
можуть маскуватися під різні інфекційні і неінфекційні захворювання, що 
обумовлює труднощі їх діагностики. 

В Україні 25 % від усіх захворювань, що реєструються, становлять 
інфекційні та паразитарні хвороби. Найпоширенішими гельмінтозами є 
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аскаридоз, трихоцефальоз, теніаринхоз, теніоз, гіменолепідоз. 67 % усіх 
гельмінтозів становить ентеробіоз (більше 2 тис. заражених на 100 тис. 
населення). Інтенсивні осередки опісторхозу існують в Сумській, 
Полтавській, Чернігівській областях і на обліку знаходиться 7 тис. хворих 
на опісторхоз. Ендемічні осередки анкілостомідозу є в Донбаському 
регіоні, ехінококозу – в Тернопільській, Одеській, Миколаївській, 
Дніпропетровській областях. Щорічно в Україні від гельмінтозів помирає 
близько 50 чоловік, 40 % з яких складають хворі на ехінококоз [4]. 

Особливо страждають від гельмінтозів діти, оскільки їх організм 
менш стійкий, ніж дорослий, до шкідливого впливу паразитів. У дітей 
зменшується вага тіла, сповільнюється фізичний розвиток, порушується 
сон, підвищується слиновиділення. Гельмінти мають негативний вплив на 
розумові здібності дітей – вони стають розсіяними, подразливими, 
погіршується пам’ять, вони гірше засвоюють навчальний матеріал. 

Реалізації інвазії в хворобу сприяють багато факторів – соціальні, 
вікові, екологічні, генетичні. 

Низька еколого–валеологічна грамотність, погіршення екологічної та 
економічної ситуації в нашій країні, дорожнеча медичних послуг є однією 
з найголовніших причин широкого розповсюдження захворюваності 
населення на гельмінтози.  

Правильну оцінку значущості паразитарного фактора та визначити 
раціональний комплекс діагностики, лікування і профілактики може тільки 
соціально–екологічний і популяційний підхід до нього. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Давно відомо, що одним з 
найбільш основних і ефективних заходів у боротьбі з гельмінтозами є їх 
профілактика шляхом проведення просвітницької роботи [5. С. 23]. 
Просвітницька робота повинна передувати будь–яким заходам, 
спрямованих на боротьбу з гельмінтозами, і супроводжувати їх.  

Негативну роль відіграє хибна думка про те, що основне завдання з 
профілактики гельмінтозів повинні виконувати медичні працівники. 
Недооцінюється роль учителів біології з цієї роботи в шкільних закладах 
освіти [6. С. 72]. 

Мета роботи. Ураховуючи той факт, що найбільш уразливими до 
гельмінтної інвазії є діти, то особливої актуальності набуває проблема 
формування еколого–валеологічних уявлень, пов’язаних з гельмінтозами в 
майбутніх учителів біології. Вчитель біології може на високому 
професійному рівні проводити роботу в школі з профілактики 
гельмінтозів, сприяти її проведенню медичними працівниками, проводити 
еколого–валеологічну роботу з батьками, технічним персоналом школи, 
працівниками шкільної кухні. 

Викладення основного матеріалу. На кафедрі зоології ХНПУ 
ім. Г.С. Сковороди накопичений значний досвід еколого–валеологічної 
роботи в межах курсу «Зоологія безхребетних».  
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Аналіз навчальної літератури з зоології безхребетних свідчить про те, 
що основний акцент в ній поставлений на вивченні біології паразитичних 
червів. Мало висвітлюються питання про шкоду, яку завдають гельмінти 
здоров’ю людини, про боротьбу з гельмінтозами і заходи профілактики. 
Тому вирішальне значення для підвищення ефективності еколого–
валеологічної освіти належить оптимальному добору змісту навчального 
матеріалу та вимогам до еколого–валеологічних знань і умінь студентів. 

Програма курсу «Зоологія безхребетних» у Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди 
побудована за кредитно–модульною системою і паразитичні черви 
вивчаються в одному змістовому модулі «Вищі багатоклітинні безхребетні 
тварини. Черви».  

В основу інтеграції фактичних знань, їх цілісності покладені ідеї 
еволюції, різнорівневої організації живої природи, взаємозв’язку в 
біологічних системах та їх взаємозв’язку з природним середовищем. Ці ідеї 
визначають структуру і зміст як усього курсу зоології безхребетних, так і 
даного змістового модуля. 

При розробці програми і доборі змісту однаково важлива увага 
приділена розвитку як загальнобіологічних, зоологічних, еволюційних, так 
і еколого–валеологічних понять.  

За програмою студенти ознайомлюються з усіма групами плоских і 
круглих паразитичних червів. Найбільш детально вивчаються найбільш 
поширені види, які є основними збудниками гельмінтозів людини на 
території України та Харківщини. 

Вивчення основних груп гельмінтів проводиться за такою схемою: 
систематичне положення, особливості морфології, фізіології і екології, 
географічне розповсюдження, розмноження і життєвий цикл, патогенне 
значення, філогенія і походження паразитичного способу життя.  

Паразитичні черви є одним з найбільш зручних прикладів для 
ознайомлення з біологічними основами паразитизму, специфічністю 
людського організму як середовища існування гельмінтів, 
паразитоценозом, походженням паразитизму як біологічного феномена, 
принципами взаємодії паразита і хазяїна, особливостями 
морфофізіологічної адаптації паразитів.  

Вивчення паразитичних червів проводиться також згідно з 
класифікацією, побудованою на біологічних, епідеміологічних і клінічних 
принципах. Відповідно до особливостей біології червів і поширення інвазії 
вивчаються геогельмінти, біогельмінти і контактні (контагіозні) гельмінти; 
просвітні і тканинні гельмінти. 

При ознайомленні студентів з патогенним значенням гельмінтів 
розкриваються поняття про антропонозні  і зоонозні гельмінтози, їх 
природну осередковість, шляхи потрапляння паразитів в організм людини, 
особливості протікання життєвого циклу всередині організму, клінічні 
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ознаки зараження, ускладнення, які можуть виникати при різних 
гельмінтозах, принципи та сучасні методи діагностики і лікування 
гельмінтозів, принципи боротьби і профілактики гельмінтозів.  

На лабораторних заняттях для ознайомлення з морфологією 
паразитичних червів студенти працюють з демонстраційними таблицями, 
самостійно виконують розтин та вивчають анатомію свинячої аскариди.  

На вологих препаратах вивчають морфологію бичачого і свинячого 
ціп’яків, широкого стьожака, печінкового сисуна, волосоголовця, 
людської, свинячої та курячої аскарид, токсокар. Звертається увага 
студентів на морфологічні пристосування цих червів до паразитичного 
способу життя. На муляжах органів людини ознайомлюються з 
особливостями їх ураження печінковим сисуном, анкілостомою, 
морфологією та розташуванням у тканинах фінн ціп’яків. 

На мікропрепаратах розглядають будову дитячого гострика, 
трихінели, порівнюють членики плоских червів та вчаться визначати їх 
видову належність, порівнюють яйця печінкового сисуна і аскариди.  

При вивченні життєвих циклів аналізуються шляхи міграції паразитів 
у навколишньому середовищі та потрапляння їх в організм людини.  

Наприклад, при вивченні аскаридозу, який зустрічається більше ніж у 
85% з виявлених гельмінтозів, розглядається роль грунту в його 
поширенні. Аналізуючи шляхи зараження грунту, наголошуємо на 
використанні стічних комунальних вод та свіжих людських фекалій без 
необхідної підготовки для підживлення сільськогосподарських земель. 
Часто такий метод підвищення родючості грунту має на присадибних 
ділянках. Важливо розкрити, що екологічної точки зору він також може 
мати негативні наслідки для навколишнього середовища – його 
використання може підвищити мінералізацію грунту, змінити фільтраційні 
та захисні здатності. Людські фекалії можуть викликати перевантаження 
грунту органічними речовинами, є джерелом виплоджування мух, які 
часто є перенощиками яєць гельмінтів. 

Забруднення грунту в сільській місцевості може відбуватися через 
невпорядкованість населених пунктів і окремих сільських садиб 
(відсутність або невпорядкованість убиралень та помийних ям, відсутність 
можливості вивезення та знезараження рідких і твердих відходів).  

Забрудненню грунту сприяють діти, які через відсутність гігієнічних 
навичок, часто, навіть при наявності убиралень, не користуються ними і 
розсіюють свої фекалії, що сприяє поширенню інвазії. 

Вивчаючи будову яєць аскарид, звертаємо увагу на те, що вони дуже 
стійкі до несприятливих фізичних і хімічних факторів навколишнього 
середовища. Вони стійкі до дії низьких температур і висушування, 
відсутності кисню. Наприклад, у ямах убиралень яйця без доступу кисню 
зберігають життєздатність до трьох місяців. 
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Звертаємо увагу на те, що яйця аскариди дуже стійкі до дії 
дезинфікуючих речовин. Так, вони не гинуть при утриманні їх у 50%–них 
розчинах соляної, азотної і сірчаної кислот, у сулемі, сполуках миш’яку, 
хлораміні. В 4%–ному розчині карболової кислоти вони гинуть лише через 
5 годин. 

Шляхи зараження аскаридозом – грунт, заражений випорожненнями; 
овочі і фрукти, що вирощуються в огородах і садах, які удобрюються не 
знезараженими фекаліями чи зрошуються забрудненою фекаліями водою з 
відкритих водойм; фрукти підібрані із зараженої землі; питна вода, куди 
потрапляють стічні води і вміст убиралень. 

Важливим аспектом формування еколого–валеологічної культури 
студентів має розвиток у них уявлень про роль антропогенних факторів у 
формуванні природних осередків гельмінтозів та особливостей 
епізоотичних і епідемічних процесів, які в них відбуваються. Так, при 
вивченні факторів становлення і розвитку осередків дифілоботріозу 
акцентуємо увагу студентів на тому, що частина циклу розвитку 
дифілоботріїд протікає у водоймі за участі перших (веслоногі ракоподібні) 
і других (риби) проміжних хазяїнів. У теперішній час усі водойми в тому 
чи іншому ступені зазнають антропогенних впливів. Зростаючі темпи 
господарської діяльності істотно впливають на режим водойм і склад 
мешкаючих там гідробіонтів – проміжних хазяїнів гельмінтів і таким 
чином – на процес циркуляції збудника [7]. 

Зарегулювання річок створює більш сприятливі умови для циркуляції 
збудника дифілоботріозу внаслідок сповільнення течії, зменшення 
здатності водойми до самоочищення, збільшення видової різноманітності 
та кількості веслоногих ракоподібних, що приводить до збільшення 
ураженості риб плероцеркоїдами гельмінта. Розширенню осередків сприяє 
сполучення водойм за допомогою штучних каналів. Підвищенню 
напруженості осередків дифілоботріозу може сприяти штучне 
вирощування і розселення щуки, сігових і лососевих риб, які є додатковим 
хазяїном дифілоботріїд.  

Розширенню осередків дифілоботріозу сприяє розвиток транспортних, 
торгових, туристичних зв’язків. 

Забруднення водойм промисловими стічними водами негативно 
впливає як на самих риб, у тому числі додаткових хазяїнів дифілоботріїд, 
так як порушує процес їх відтворення, що викликає зменшення їх 
чисельності і зниження зараженості населення. 

Таким чином, аналізуючи фактори формування осередків гельмінтної 
інвазії, студенти усвідомлюють, що їх пізнання дає можливість 
прогнозувати епідемічну ситуацію і розробляти відповідні заходи 
профілактики гельмінтозів за різних форм діяльності по перетворенню 
природи та її господарському використанню. Антропогенна діяльність 
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може бути причиною зміни природних осередків при освоєнні нових 
необжитих територій. 

Під час екскурсії до музею природи ХНУ ім. В.Н. Каразіна студенти 
на вологих препаратах вивчають видове різноманіття паразитичних червів, 
які мають різне географічне поширення. Перед екскурсією студенти 
ознайомлюються з списками видів, які представлені в колекції музею, 
самостійно готують повідомлення про їх життєві цикли, патогенне 
значення і заходи профілактики. 

Польова практика з зоології безхребетних дозволяє у природних 
умовах вивчати біологію проміжних хазяїнів багатьох гельмінтів – 
молюсків, двокрилих комах, що допомагає закріпленню чітких уявлень про 
життєві цикли окремих паразитів, міграцію їх в навколишньому 
середовищі.  

Велике значення надається вивченню наукової спадщини 
Є.Н. Павловського, К.І. Скрябіна, В.О. Догеля та інших видатних 
паразитологів. Так, до 120–річчя з дня народження К.І. Скрябіна була 
проведена студентська наукова конференція, 100–річчю з дня народження 
О.П. Маркевича були присвячені студентські наукові читання, періодично 
студентами випускаються наукові бюлетені, готуються наукові доповіді та 
наукові реферати. 

Антропонозні і зоонозні гельмінти досить часто стають  об’єктами 
при виконанні курсових і дипломних робіт. Науково–дослідна робота 
студентів з гельмінтами проводиться на базі медичних та ветеринарних 
установ і відкриває широкі можливості для глибокого вивчення окремих 
видів гельмінтів та захворювань, що ними викликаються. Студенти 
ознайомлюються з існуючими методиками та самостійно проводять 
виявлення гельмінтів у різних об’єктах навколишнього середовища і 
організмі людини та домашніх тварин. На основі статистичної 
документації медичних і ветеринарних установ студенти вивчають 
багаторічну динаміку захворюваності на окремі гельмінтози району свого 
проживання, виявляють причини захворюваності, розробляють схеми 
боротьби та проводять дегельмінтизацію грунту, води, домашніх тварин, 
поповнюють навчальну лабораторію зоології безхребетних новими 
вологими препаратами, виготовляють різні наочні посібники. 

У методичній частині дипломних робіт наводяться авторські розробки 
щодо використання матеріалів роботи у шкільному курсі біології, 
позакласних формах навчання, які сприяють формуванню еколого–
валеологічної компетентності школярів. Досить цікавими є розробки 
студентами робочих програм та методичних рекомендацій для проведення 
гуртків юних гельмінтологів. Отримані навички науково–дослідної роботи 
з гельмінтами дозволять таким студентам у майбутньому стати 
досвідченими керівниками таких гуртків, уміло проводити профілактичну 
роботу в школі. 
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Методичні розробки студентів для проведення у школі 
профілактичної роботи щодо окремих гельмінтозів є дуже важливим 
аспектом у рамках створення здоров’язберігаючої школи. 

У нинішніх умовах розвитку інформаційних освітніх технологій 
значні перспективи для формування еколого–валеологічних понять 
студентів при вивченні курсу зоології безхребетних має створення 
електронних програмно–методичних та навчальних комплексів. 

Висновок. Курс «Зоологія безхребетних» має широкі можливості для 
формування еколого–валеологічних знань і умінь у майбутнього вчителя 
біології при вивченні паразитичних червів та підготовки його до еколого–
валеологічної діяльності в цьому напрямі у школі. 

Подальші дослідження передбачається направити на вивчення та 
узагальнення подібного досвіду, накопиченого в інших вищих навчальних 
закладах. 
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Попов М.А.  

ОСОБЛИВОСТІ МЕДИКО–ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 
ПІДЛІТКАМ З ДЕВІАНТНИМИ ФОРМАМИ ПОВЕДІНКИ 
У статті здійснено спробу розкрити особливості медичної допомоги 

підліткам з девіантними формами поведінки. Проведений аналіз наукової 
літератури свідчить про те, що комплекс корекційно–профілактичних 
заходів медичного характеру повинен здійснюватися за визначеними 
етапами. Серед дієвих форм медико–педагогічної допомоги 
важковиховуваним автор визначає психотерапевтичні методи у вигляді 
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індивідуальної, раціональної, роз’яснювальної терапії; самонавіювання; 
індивідуальної та сімейної психотерапії. 

Ключові слова: освіта; виховання; важковиховувані діти; відхилення у 
поведінці; заходи корекції; попередження і профілактики відхилень у 
поведінці неповнолітніх; корекційно–профілактичні заходи медичного 
характеру; психотерапевтичні методи; індивідуальна психотерапія; 
раціональна роз’яснювальна терапія; самонавіювання; сімейної, групова 
психотерапія. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
У сучасній Україні проблема корекції поведінки важковиховуваних 

старшокласників набуває особливої гостроти, оскільки молодь формується 
в складних соціокультурних умовах економічної та політичної 
нестабільності, неврівноваженості соціальних процесів, криміногенності 
суспільства. Зростає чисельність дітей із порушенням норм поведінки та 
тих, які належать до „групи ризику” і долучаються до раннього 
алкоголізму, наркоманії, проституції, ВІЛ–інфікованості; збільшується 
питома вага протиправної, агресивної поведінки підлітків під впливом 
алкогольного та наркотичного сп’яніння. 

Основними причинами деструктивної поведінки є психологічний 
дискомфорт, негативні переживання, загальна втрата духовних орієнтирів, 
девальвація загальнолюдських цінностей, несформованість у значної 
частини дітей і молоді почуття терпимості, толерантності, милосердя, 
доброти, що викликає у підлітків апатію, нудьгу, відчуття своєї 
непотрібності, нерозуміння сенсу життя. 

Наявна практика корекційного впливу ґрунтується переважно на 
адміністративно–авторитарних підходах до дитини як до об’єкта 
виховання. Вона спрямована на подолання негативних явищ, а не на їх 
профілактику. Зміна соціально–економічних умов, розбудова 
громадянського демократичного суспільства потребує створення таких 
підходів до проблеми превентивного виховання взагалі та коригуючого 
впливу на поведінку важковиховуваних старшокласників зокрема, які б 
враховували усі стани і складові процесу соціалізації особистості і 
розглядали дитину як суб’єкт корекції. 

Сьогодні комплексний підхід до вирішення проблем дітей „групи 
ризику” набуває неабиякого значення, оскільки під час практичного 
впровадження корекційно–профілактичних заходів постає потреба у 
негайній науковій розробці сутності медико–педагогічної допомоги, змісту 
та основних дієвих форм її реалізації з боку правоохоронців, соціальних 
працівників, медиків та педагогів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. 

Аналіз науково–педагогічних джерел свідчить про те, що упродовж 
усього історичного шляху розвитку цивілізації простежується розуміння 
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важливості проблеми поведінки особистості, яка відхиляється від норми. 
Зокрема деякі питання превентивного виховання розглядає українська 
народна педагогіка, педагоги–просвітителі А.Макаренко, 
В.Сухомлинський та ін. 

Творчий пошук сучасних науковців спрямований на аналіз причин 
виникнення та визначення основних видів важковиховуваності (В.Бітенський, 
З.Зайцева, О.Лічко, А.Кочетов, В.Оржеховська, Ю.Свєженцева). 

Дослідженню змін, що відбуваються в соматичному, психічному 
(зокрема, характерологічному), фізичному стані осіб, з наявними 
відхиленнями у поведінці, присвячені праці В.Бехтерєва, Б.Братусь, 
І.Сеченова; проблемам збереження здоров’я, формування здорового 
способу життя, попередження шкідливих звичок школярів роботи 
Т.Бойченко, Г.Власюк, О.Дубогай, М.Кобринський, С.Омельченко, 
В.Оржеховська, А.Сологуб, Л.Турчака, Н.Хоменко. 

Концептуальні засади морально та духовно здорової особистості 
обґрунтовано І.Бехом, С.Максименком, Н.Калініченко; необхідність 
соціально–правового забезпечення профілактики відхилень у поведінці 
серед учнівської молоді досліджено О.Бовть, В.Оржеховською, 
В.Синьовим, Н.Семеновою, М.Фіцулою. 

Значущими в плані пошуку ефективних шляхів профілактики 
девіантних форм поведінки є дослідження Л.Колесова, Н.Максимової, 
М.Окаринського, О.Панченка, О.Пилипенка, Т.Федорченка. 

Педагогічно цінними залишаються ідеї стосовно комплексного 
вирішення проблеми медико–педагогічної допомоги підліткам з 
відхиленнями у поведінці, котрі можна знайти в роботах відомого лікаря, 
педагога В.Кащенка. Вчений зазначав, що лікувально–педагогічний вплив 
на дітей з недоліками характеру ефективний тільки у випадках коли, „з 
одного боку, медицина тісно зливається з педагогікою, а з іншого боку – 
коли психонервові відхилення ... усуваються за допомогою педагогічних 
методів і прийомів ... за умов дружньої співпраці лікаря й педагога”. На 
його думку, саме таке „взаємопроникнення діяльності педагога й лікаря 
забезпечує ... більші досягнення, у разі наявності спеціальної підготовки: 
лікаря – у педагогічних дисциплінах і лікувальній педагогіці; педагога ж – 
у психоневрології дитячого віку та лікувальній педагогіці” [5]. 

Формулювання цілей статті. 
Спробуємо визначити сутність комплексної медико–педагогічної 

допомоги підліткам з девіатними формами поведінки,  зміст та основні 
дієві форми її реалізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Взагалі, комплекс профілактичних заходів медичного характеру 

повинен здійснюватися у декілька етапів: 
1. Визначення факторів ризику й причин формування девіацій та 

вплив на них. 
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2. Раннє виявлення учнів, схильних до формування девіацій і 
нервово–психічних розладів під впливом соціально–психологічних 
факторів та надання їм медико–психологічної, психотерапевтичної, 
психіатричної допомоги. 

3. Лікувально–реабілітаційна робота з підлітками, у яких виявлено 
патологічні формами девіантної поведінки, нервово–психічні патології: 
алкоголізм, наркоманію, психопатії, органічні захворювання головного 
мозку, шизофренію, епілепсію та ін. 

Якщо на перших двох етапах допомога здійснюється у комплексних 
центрах медико–психологічної допомоги дітям і підліткам, де 
використовують спеціальні програми, то на третьому етапі робота повинна 
вестися в спеціалізованих психіатричних диспансерах або спеціалізованих 
стаціонарних відділеннях та установах, де, поряд з медичною допомогою, 
здійснюється процес соціальної реабілітації старшокласників з вадами у 
поведінці. 

При цьому, як свідчить практика, підліток опиняється на обліку у 
психіатра лише через 5–6 років після виникнення перших 
характерологічних ознак відхилень у поведінці. Протягом зазначеного 
терміну, навіть при наявності біологічних факторів формування девіацій, 
простежується значний вплив негативних соціально–психологічних 
факторів мікросередовища, зокрема особливо великого значення набуває 
вплив сім’ї. 

Проведене нами дослідження (базою для якого стала Слов’янська 
міська суспільна організація „Наша допомога” та лікувально–
профілактичні заклади міста, що належать до її структури) дало 
можливість визначити, що на першому етапі профілактики виникнення 
девіацій неабияке значення має процес з’ясування факторів ризику, 
пов’язаних із сім’єю. 

Перш за все, це виявлення соціопатичних сімей, де матеріальний 
рівень життя низький, батьки зловживають алкоголем, ведуть асоціальний 
спосіб життя. Неповнолітнім з таких родин притаманні порушення 
нервово–психічної сфери (у вигляді девіацій), затримки психічного 
розвитку, неврози, енурез, тощо. З низьким рівнем життя сім’ї пов’язані 
соматична захворюваність дітей, підвищений травматизм, високий ризик 
емоційних розладів. 

Батьків з патохарактерологічними особливостями (душевними 
захворюваннями, асоціальною поведінкою, пияк та наркоманів) 
намагаються виявляти не тоді, коли виникає необхідність застосовування 
до їхніх дітей заходів медичного або соціального характеру, а з перших 
днів життя дитини. 

Інформація, що стосується дітей зазначеної категорії, надається 
дитячими поліклініками, закладами освіти та виховання з метою 
соціально–психологічного впливу на сім’ю через соціальні служби, 
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спостереження за неповнолітніми „групи ризику”, у випадках необхідності 
їхнього лікування. 

З метою зниження ризику проявів девіацій у поведінці дітей негайної 
соціальної підтримки потребують неповні сім’ї, сім’ї безробітних, 
мігрантів, тощо. У найбільш складних випадках (повсякденне спілкування 
неповнолітніх з батьками, що мають психопатичні особливості, хворі на 
алкоголізм, наркоманію; бомжі) рекомендується вилучення дитини з 
неблагополучної сім’ї й улаштування її у заклад інтернатного типу, 
соціальний притулок, де з нею проводиться необхідна реабілітаційна 
робота професійним психологом, психотерапевтом, з метою запобігання 
формування девіантних проявів. 

Діти й підлітки „групи ризику” (схильні до пияцтва й наркоманії, 
правопорушень, суїциду, сексуальних девіацій) потребують 
профілактичної і реабілітаційній роботі. Дітей зазначеної категорії 
виявляють шкільні вчителі, вихователі, класні керівники, психологи, а 
також психотерапевти, у випадках звернення до них за кваліфікованою 
допомогою. 

Основними напрямками роботи у таких випадках виступають освітні, 
санітарно–просвітні, гігієнічні програми та технології з питань 
профілактики алкоголізму й наркотизму [7; 8: 39–51]. Саме в таких 
програмах міститься інформація про токсичний вплив на організм 
алкоголю й наркотиків, наслідки зловживання ними та небезпеку звикання, 
пагубні наслідки для подальшого створення сім’ї й репродуктивної функції 
(сексуальні розлади та ризик народження неповноцінних дітей). При цьому 
необхідно сформувати у старшокласників нові стереотипи переваг 
здорового способу життя (можливість одержати освіту, роботу), правову 
свідомість та відповідальність за вживання й поширення наркотичних 
речовин. 

Не менш важливі програми сексуальної освіти, спрямовані на 
формування гармонійних статеворольових стосунків, формування здорової 
сім’ї, запобігання венеричним захворюванням серед підлітків, що сприяє 
профілактиці сексуальних девіацій. 

Перелічені програми можуть бути адресними як дітям, так і їхнім 
батькам. Зміст програм повинен відповідати віковим особливостям дитини 
та подаватися у коректній, цікавій й доступній для неповнолітнього формі, 
на основі глибокої поваги, довірі, такту. 

Крім того підліток може одержати відповіді на різноманітні, 
хвилюючі його запитання від фахівця, котрий під час спілкування зверне 
увагу на рівень сформованості у нього морально–етичних принципів 
взаємостосунків. 

Ніхто не буде заперечувати загальновизнаного положення 
сформульованого В.П.Кащенком, про те що педагог перш ніж впливати на 
учнів, „повинен попередньо вивчити їхні соціально–біологічні 
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особливості; інакше кажучи, робота педагога школи повинна бути 
обґрунтована психологією, а діяльність педагога, зайнятого вихованням 
виняткових дітей, неминуче освітлена психоневрологією” [5]. 

До цього приєднується й інша особливість коррекційного виховання – 
одночасне лікування і виховання. Педагоги спеціальних медико–
педагогічних установ, щоб бути медично освіченим, та, психіатрично 
підготовленим, зобов’язані знати методи корекції, у тому числі й 
психотерапевтичні, які в них застосовуються практично. На думку 
вченого, вчитель повинен бути обізнаним у сфері навіювання й 
раціональної психотерапії і широко користується ними у своїй 
повсякденній роботі. Що стосується практичного застосування гіпнозу й 
психоаналізу, то як засоби лікування, а тим більше вивчення, вони 
доступні тільки лікарям. Для гіпнотичної й психоаналітичної практики 
потрібна глибока загальномедична психопатологічна освіта, а крім того, 
ще й відповідний досвід. 

Психотерапія ставить своїм завданням не лікування психіки, а 
лікування психологічними методами. Під психотерапією ми розуміємо 
психічний вплив на людину при будь–якому її захворюванні, яке спочатку 
здається фізичним, однак поліпшується завдяки свідомому психічному 
впливу. Застосування психотерапії не обмежується хворобливими станами 
психіки, характеру та інтелекту, а поширюється на увесь організм. 

Сучасна психотерапія містить у собі методи навіювання наяву – 
природне навіювання й самонавіяння, гіпноз, психоаналіз і метод 
переконання (так звана раціональна психотерапія).  

Таким чином, поняття „психотерапія” значно ширше за поняття 
„гіпнотичне лікування”. Гіпнотизм дає ключ до психотерапії, розкриваючи 
всю колосальну міць психічного впливу на людину. Ретроспективний 
аналіз історію психотерапії, дає можливість констатувати, що лікування 
навіюванням взагалі зросло з гіпнотизму й що надзвичайно ретельна в 
останні десятиліття наукова й практична розробка гіпнотизму, 
психоаналізу, методу, навіювання наяву – створило новітню психотерапію 
[5]. Тому важливим розділом профілактики й реабілітації є 
психотерапевтична й психокорекційна робота з дітьми й підлітками у 
вигляді індивідуального консультування та групової психотерапевтичної 
роботи. 

Роботу у цьому напрямку необхідно починати з раннюго виявлення 
неповнолітніх, шляхом профілактичних оглядів груп дітей 4–6, 7–8, 10–12 
років, з ознаками психічних розладів, частими соматичними 
захворюваннями, що можуть стати причинами шкільної дезадаптації. Під 
час обстежень виявляється зростання частоти формування девіантних 
проявів, визначаються напрямки подальшої реабілітації через мережу 
спеціальних груп дитячих садків, санаторно–оздоровчих закладів, окремих 
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груп для підлітків з девіантною поведінкою, що потребують медичної 
реабілітації. 

Несвоєчасне виявлення інтелектуальної недостатності часто 
призводить до порушення шкільної адаптації й формування недоліків у 
поведінці. Тому до превентивних програм необхідно включити заходи, 
метою яких є обстеження дітей і підлітків, що потрапили під вплив 
негативних факторів, котрі спричинили виникнення відхилень у поведінці, 
а саме: невстигаючих дітей; учнів із залишковими явищами органічних 
патологій; дітей і підлітків з неблагополучних родин або соціально 
знедолених; вихованців, що мають обтяжену психопатологічну 
спадковість. 

Існуюча система лікувально–оздоровчих заходів, спрямованих на 
компенсацію й профілактику порушень у поведінці, включає 
психогігієнічні, корекційно–виховні, лікувально–педагогічні, 
загальнооздоровчі заходи, психофармакологію, психотерапію, соціальну 
допомогу. 

При цьому слід враховувати вік, індивідуальні умови виховання, 
характер психічної патології, структуру й форму відхилення у поведінці, 
рівень соціальної адаптації, співвіднести біологічні та соціально–
психологічні фактори генези девіації, та визначити умови надання 
допомоги (амбулаторно, стаціонарно, напівстаціонарно). 

Слід зазначити, що саме у підлітковому віці при визначенні підходу 
до лікування варто враховувати астенію, пов’язану з половим дозріванням, 
що диктує необхідність регулювання інтелектуального й фізичного 
навантаження, а також створює додатковий ризик для здоров’я при різних 
інтоксикаціях (алкоголь, наркотики). 

У випадках стійких форм девіантної поведінки, які є типовими для 
психопатій та психопатоподібних станів органічного походження, 
допомога здійснюється в психоневрологічних диспансерах. 

Лікування дітей з наявною афективною збудливістю, агресивністю, 
патологією потягів та психопатоподібним еквіваленті депресії проводиться 
в стаціонарі. 

При патохарактерологічних реакціях, акцентуаціях характеру, 
непатологічних формах девіантної поведінки перевагу має психотерапія, 
спрямована на зміну соціальних установок і формування нових адаптивних 
форм поведінки при допоміжному використанні седативних препаратів і 
засобів загальнобіологічної дії. При психопатіях, затримках психічного 
розвитку, залишкових явищах органічних психопатоподібних станів 
значної уваги приділяють саме диференційованим лікувальним заходам. 

Що стосується використання психотерапевтичних методів у роботі з 
девіантними підлітками, то їх доцільно застосовувати у вигляді 
індивідуальної психотерапії, спрямованої на встановлення довірливого 
контакту, надання можливості дитині або підліткові розкритися у своїх 
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переживаннях, розуміння причин власних проблем, усвідомлення 
негативних властивостей свого характеру, вироблення критичного 
ставлення до них, уміння керуватися у вчинках не „емоційною логікою”, а 
розумом, принципом реальності. 

Метою терапії є виявлення критичних для конкретної особистості 
життєвих ситуацій, що породжують відхилення, і вміння справлятися з 
ними, вироблення нових форм адекватного реагування в складних 
життєвих ситуаціях, заміну колишніх способів розрядки емоцій (агресія, 
алкоголізація, суїцид, депресія, антисоціальні форми поведінки) новими, 
конструктивними, у вигляді творчого самовираження, захоплень, вибору 
цікавої професії, оволодіння засобами саморегуляції, прийомами 
аутотренінгу. 

При роботі зі збудливими психопатичними особистостями важливими 
є формування й тренування вольових механізмів, зосередження, уміння 
регулювати свій емоційний стан. Для астенічних, психастенічних 
особистостей потрібне виховання впевненості в собі, підвищення 
самооцінки, при нестійких психопатіях – вироблення почуття 
відповідальності, завершення наміченої справи, регламентація й контроль 
поведінки, у випадках астено–депресивних, фобічних розладів необхідний 
аутотренінг. 

Найбільш частим методом індивідуальної терапий є в цьому випадку 
раціональна, роз’яснювальна терапія. Ефективні також методи прямого й 
непрямого навіювання, тому що саме в дитячому й підлітковому віці 
сугестивність підвищена (так само, як і в осіб з невисоким рівнем 
інтелектуального розвитку, істероїдних психопатів, алкоголіків, 
наркоманів). Рекомендуються методи самонавіяння у вигляді аутогенного 
тренування й навчання прийомам саморегуляції емоційного й фізичного 
стану, що також підвищує самооцінку підлітка. 

Сімейна психотерапія є невід’ємною частиною психотерапії 
девіантної поведінки, тому що часто джерело проблеми криється саме в 
родині. У такому випадку можуть бути використані різні прийоми роботи з 
батьками, спрямовані на усвідомлення ними причин дисгармонійних 
стосунків, розв’язання внутрішньосімейних конфліктів, вироблення 
конструктивних форм взаємодії. Надалі вся родина бере участь у 
терапевтичних сесіях з використанням програвання рольових ситуацій, 
прийомів побудови „скульптури” родини, методів трансактного аналізу. 

Групова психотерапія має свої переваги в роботі з дітьми й підлітками 
у зв’язку з тим, що підліткові реакції групування привертають до усталеної 
роботи саме в групі; у групі легше створити атмосферу довіри, 
згуртованості, підліток може почувати себе більш вільно; саме в групі 
однолітків підліток може розповісти про свої переживання, відчути, що він 
не самотній, оцінити й прийняти досвід інших в аналогічних ситуаціях; у 
групі учасник може випробувати нові моделі поведінки в складних 
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ситуаціях, не боячись осуду й невдачі; тут йому легше оволодіти 
навичками саморегуляції; у групі підліток може знайти нових друзів, 
змінити своє життя на краще, підвищити самооцінку, відчути впевненість у 
собі, розв’язати свої проблеми [8: 55–57]. 

Групи можуть бути постійно діючими (1–2 рази на тиждень по 1,5 
год.) або протягом 2–6 міс., відкритими (де можуть з’являтися нові 
учасники) і закритими. За змістом це можуть бути: 

1. Психодинамічні групи, метою яких є створення атмосфери довіри й 
розуміння, усвідомлення власних проблем, підвищення самооцінки, 
розкриття творчого потенціалу. 

2. Психодраматична група, метою якої є дозвіл психотравматичного 
досвіду через психодраму й вироблення інших форм поведінки (10 чоловік, 
1,5 місяці, 2–3 рази на тиждень). 

3. Група трансактного аналізу, спрямована на усвідомлення 
соціальних взаємодій і вироблення більш конструктивного спілкування в 
родині й соціумі, створення відносин Батько–Дорослий–Дитина, 
уникнення „ігор” у житті й виробленні партнерських стосунків у 
спілкуванні. 

4. Групи рольового тренінгу, спрямовані на відпрацьовування 
рольового спілкування в ситуації з дорослими й однолітками, можливість 
змінити свою роль. 

5. Група спрямована на формування безконфліктного спілкування, 
способів адаптації в колективі, гнучкої тактики взаємодії. 

6. Групи арттерапии з використанням малювання, ліплення, танцю, 
руху, масок, спрямовані на розкриття творчого потенціалу особистості. 

7. Особливо актуальна для дітей ігрова психотерапія, казкотерапія. 
Тут дитина може звільнитися від образ, страхів, злості, агресії, засвоїти 
нові навички спілкування й взаємодії, навчитися вирішувати конфліктні 
ситуації. При цьому використається як спонтанна, так і керована гра. 

Робота з агресивними дітьми й підлітками може бути спрямована на 
усвідомлення причин агресивності, розширення межі терпимості, 
вироблення способів соціального контролю, та неконфліктного 
розв’язання ситуацій. У такий спосіб формується здатність контролювати 
свої стани, прислухатися до думки інших, збільшується здатність до 
самокритики. При роботі з дітьми, чия воля подавлена іншими, необхідно 
пам’ятати, що група може спровокувати алкоголізацію, тому тут необхідно 
вже на початкових етапах роботи фіксувати увагу на формуванні нових 
інтересів, пов’язаних із професією, спортом, творчими захопленнями, 
розкриттям негативних наслідків залежності від алкоголю й наркотиків. 

Отже, проведене дослідження, теоретичний синтез досягнень медико–
педагогічної науки і практики у справі надання допомоги підліткам з 
девіантними формами поведінки є підґрунтям для таких висновків. 
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Комплекс корекційно–профілактичних заходів медичного характеру 
повинен здійснюватися досвідченими фахівцями за визначеними етапами. 
У своїй роботі необхідно враховувати специфіку кожного етапу, а саме: на 
перших двох етапах допомога здійснюється у комплексних центрах 
медико–психологічної допомоги дітям і підліткам, де використовують 
спеціальні програми роботи. 

На третьому етапі – робота повинна вестися в спеціалізованих 
психіатричних диспансерах або спеціалізованих стаціонарних відділеннях 
та установах, де, поряд з медичною допомогою, здійснюється процес 
соціальної реабілітації старшокласників з девіантними проявами у 
поведінці. 

Важливим розділом профілактики й реабілітації є психотерапевтична 
й психокорекційна робота з дітьми й підлітками у вигляді індивідуального 
консультування з різних проблем, групова психотерапевтична робота. 

У роботі з важковиховуваними підлітками доцільно використовувати 
психотерапевтичні методи у вигляді індивідуальної психотерапії; 
раціональної, роз’яснювальної терапії; самонавіювання; сімейної, групової 
психотерапії. 

Здійснений, у рамках даної публікації, аналіз зазначеної проблеми, 
звичайно, не є вичерпним. На наш погляд подальшої наукової розробки 
потребує удосконалення конкретних навчально–виховних форм, прийомів, 
методів, засобів та технологій, які б стали підґрунтям продуктивної 
реалізації комплексу медико–педагогічного впливу на поведінку підлітків з 
наявністю девіантних проявів у поведінці в умовах навчально–виховного 
процесу загальноосвітньої школи.  
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МЕДИКО–БІОЛОГІЧНІ  АСПЕКТИ  ВАЛЕОЛОГІЇ   

Гармаш Л.С., Красюк М.Ю. 

ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ У 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Проблема збереження і зміцнення здоров’я дітей була актуальною у 
всі часи і залишається такою сьогодні.  За офіційними даними, в сучасних 
умовах спостерігається погіршення стану здоров’я дітей саме під час 
перебування в школі. Статистика стану здоров’я школярів невтішна. За 
даними Міністерства охорони здоров’я 50%  з них мають функціональні 
порушення різних систем організму, які призводять до відхилень, що 
проявляються мікросимптоматикою і не привертають увагу лікарів, 
вчителів, батьків доки вони не переходять у виражену патологію. До 
першого класу вступають лише  27% практично здорових дітей, але на час 
закінчення школи їх залишається не більше 6%.  

Одним із найбільш поширених функціональних порушень є 
порушення постави і склепінь стоп. Ця патологія виявляється вже у дітей 
раннього віку: в ясельному віці у 2,1%, в 4 роки у 15–17% дітей, в 7 років у 
кожної третьої дитини, у шкільному віці відсоток дітей з порушенням 
постави продовжує зростати. Це говорить про недостатність уваги, яка 
приділяється процесу її формування в сім’ї та в школі. Слід відзначити, що 
близько 80% дітей мають порушення постави. 

Інтенсифікація навчального процесу, модернізація навчальних 
програм, застосування інноваційних технологій та різноманітних 
технічних засобів навчання з одного боку, а з іншого – збільшення 
тривалості перегляду телепередач, користування комп’ютером призводить 
до обмеження рухової активності школярів. Обмеження рухового режиму 
школярів є першопричиною різних відхилень у здоров’ї дітей. 

Зважаючи на такий стан здоров’я підростаючого покоління 
Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я України 
видані накази „Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності 
в навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської 
та студентської молоді”  за  № 242/178  від  21  квітня  2005р., прийнята 
національна програма „ Діти України ”, міжгалузева комплексна програма  
„Здоров’я нації”,  цільова  комплексна  програма  „Фізичне виховання – 
здоров’я  нації”.  

Зважаючи на те, що саме школі належить велика роль у формуванні, 
збереженні і зміцненні фізичного здоров’я підростаючого покоління, 
виникає необхідність у запровадженні новітніх оздоровчих технологій у 
навчально–виховний процес.  
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Основну патологію школярів можна розділити на три групи: 
захворювання опорно–рухової системи (порушення постави, сколіози, 
плоскостоп’я), зниження гостроти зору та захворювання органів дихання. 

Питання, які стосуються частоти виявлення у практично здорових 
дітей шкільного віку фізіолого–біомеханічних порушень опорно–рухового 
апарату в літературі висвітлені недостатньо. В той же час за результатами 
численних досліджень останніх років вони можуть стати фактором, що 
провокує і супроводжує цілий ряд суміжних і патологічних станів  систем 
організму. Так, дослідження А.А. Мурзалієва [1], спрямовані на вивчення 
патобіомеханічних змін у осіб з патологією шлунку та 12–палої кишки, 
виявили у них різні види порушень опорно–рухового апарату. 

При визначенні засобів формування правильної постави у процесі 
фізичного виховання слід пам’ятати, що з фізіологічної точки зору постава 
характеризується як своєрідна рухова навичка, що забезпечує правильне 
положення тіла у просторі. В результаті індивідуального розвитку 
створюється динамічний стереотип, в структуру якого входять і так звані 
позно–тонічні рефлекси [2]. Ось чому у профілактиці порушень постави 
вирішальне значення має регулярне використання спеціальних вправ, 
спрямованих на формування динамічного стереотипу правильного 
утримання тіла у просторі. Сюди відносяться вправи на підтримання 
відчуття правильної постави, а також на розвиток і тренування різних 
аналізаторів, що приймають участь у підтриманні правильної постави 
(вправи у вертикальної стіни, біля дзеркала, балансування з предметом на 
голові тощо) [3]. 

Ще один момент, який заслуговує на увагу, – це дослідження 
взаємозв’язку між станом постави та статичною силою м’язів тулуба. У 
формуванні постави провідну роль відіграє статична витривалість м’язів 
спини, живота, та бокових поверхонь тулуба, які забезпечують 
підтримання правильної пози. 

Спеціальні дослідження силової витривалості м'язів тулуба показали, 
що у  молодших школярів недостатньо розвинута здатність підтримувати 
робочу позу за партою (7–8 річні діти утримують правильну позу лише 
протягом 2 хвилин 40 секунд на початку і 60 секунд в кінці уроку) [4]. Це 
слід враховувати при проведенні занять, що вимагають тривалого 
перебування  в сидячому положенні. Такі заняття обов’язково мають 
включати фізкультхвилинки, динамічні паузи і часті зміни робочих поз. 

Учбові меблі в значній мірі визначають позу учня під час занять, 
спричиняють  суттєвий  вплив  на  його поставу та зорову функцію. При 
сидінні за столом, що не відповідає зросту дитини, в неї можуть 
розвинутися викривлення хребта (сколіози). 

Серед причин, що викликають порушення постави, провідна роль 
належить умовам виховання в сім’ї, в школі, в тому числі і організації 
фізичного виховання.   
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Сучасна організація фізичного виховання у школах і сім’ях не 
вирішує проблеми профілактики порушень опорно–рухового апарату у 
дітей. Основним засобом профілактики порушень постави є спеціальні 
вправи для створення навички правильної постави, а вправи на збільшення 
силової витривалості м’язів мають додаткове значення. 

Питання реабілітації дітей з захворюваннями опорно–рухового 
апарату в сучасних умовах є актуальною медичною і соціальною 
проблемою, що визначається високим рівнем розповсюдженості патології. 
Більшість авторів вважає, що знання вікових і специфічних особливостей 
розвитку дітей  шкільного віку, вміння визначити основні відхилення в 
поставі дитини та постановці стопи допоможе вчасно виправити наявні 
відхилення та скоректувати положення корпуса, голови, плечей у 
положення стоячи, сидячи та при ходьбі. 

Зважаючи на актуальність даної проблеми нами було проведене 
дослідження по визначенню функціональних порушень опорно–рухового 
апарату серед молодших школярів. 

Об’єкт дослідження – функціональний стан опорно–рухового апарату  
у  школярів  (постава). 

Предмет дослідження – особливості  формування постави у дітей 
молодшого шкільного віку в умовах сучасної школи. 

Мета дослідження – визначення частоти виявлення функціональних 
порушень опорно–рухового апарату (порушень постави) у сучасних дітей 
7–10  років та  вивчення  ефективності  оздоровчих комплексів протягом 
навчального року. 

У відповідності з метою дослідження були поставлені завдання: 
1. Виявлення дітей з порушеннями постави. 
2. Розробка та запровадження валеологічно–оздоровчого комплексу, 

спрямованого на профілактику порушень постави. 
3. Вивчення впливу запропонованого оздоровчого комплексу на 

функціональний стан опорно–рухового апарату школярів. 
Дослідження проводилось у 2005–2006 навчальному році в 

м.Переяслав–Хмельницький Київської області на базі ЗОШ І–ІІІ ступенів 
серед учнів молодших класів. Було охоплено 462 дітей, серед них 
семирічних дітей – 110, восьмирічного віку – 103, дев’ятирічного віку – 
124, десятирічного віку – 125. Обстеження даного контингенту показали, 
що в молодшому шкільному віці виявляється високий рівень порушень 
постави, який коливається в межах 42,7%–61,6%. Дані обстеження 
представлені  в таблиці. 
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Види порушень постави Вік 
дітей 

Число дітей з 
порушеннями 

постави 
Сутула спина Кіфоз та       

лордоз 
Сколіоз 

7 років 47 25,5% 6,4% 10,6% 

8 років 51 21,6% 5,9% 13,7% 

9 років 63 20,7% 7,9% 14,2% 

10 років 77 18,1% 13% 27,2% 

 

У зв’язку з тим, що постава формується в умовах впливу факторів 
оточуючого середовища, нами була запропонована система валеологічно–
оздоровчого спрямування. Система включала формування мотивації 
здорового способу життя та запровадження неспецифічних 
загальнооздоровчих засобів в умовах навчання у школі: 

1. Загальне тренування школярів (ранкова гімнастика, 
фізкультхвилинки, уроки фізичної культури). Для формування правильної 
постави корисні вправи, які виконуються у вертикальній площині 
(торкання спиною, потилицею, сідницями і п’ятками стінки).  Такі  вправи  
добре  виконувати  біля  дзеркала,  щоб  дитина  могла  зафіксувати  
правильне  положення тіла [5]. 

2. Спеціальні вправи, спрямовані на корекцію виявленої патології 
(прогинання спини з обручем чи м’ячем у руках, нахили в сторони з 
обручем за спиною, присідання з гімнастичною палкою в руках, нахили 
назад з розведенням рук в сторони, хотьба з утриманням на голові 
вантажу)[5]. 

3. Масаж в поліклініці. 
В кінці травня проведене повторне обстеження. Результати 

впровадження даної системи показали, що в молодшому шкільному віці 
засобом профілактики можуть бути спеціальні вправи, спрямовані на 
вироблення навички правильної постави. Через рік після запровадження 
вказаної системи ми отримали наступні результати: у 61 учня мали місце 
позитивні зрушення у функціональному стані опорно–рухового апарату, у 
28 – залишився без змін, у 11 учнів – стан погіршився. 

Висновки: 
1. З віком зростає кількість дітей з порушеннями постави. У 

молодшому шкільному віці порушення постави не має вираженого 
патологічного характеру, стан постави може покращуватися при 
правильній організації  занять  фізичним  вихованням. 

2. Значне збільшення статичного напруження м’язів в умовах 
навчання потребує запровадження фізкультхвилинок, спрямованих на 
зняття „позної” втоми під час  занять. 
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3. Оздоровлення дітей з порушеннями постави потребує тісної 
співпраці вчителя, батьків  та медиків. 
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Гиренко Н.А. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕНСОРНОЙ СФЕРЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ ВО 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
У статтi розглядаються особливостi сенсорного розвитку 

першокласникiв з особливими потребами та умови, що сприяють 
формуванню сенсорної сфери учнiв у процесi трудового навчання в 
допоміжнiй школi. 

Важнейшим фактором интеллектуального, физического и 
нравственного развития учащихся с особыми потребностями является 
формирование у них сенсорной сферы в процессе занятий по трудовому 
обучению. 

Вопросами сенсорного воспитания занимались Я.А.Каменский, 
Л.Г.Песталоцци, Ф. Фребель, А.П. Усова,  Е.И. Тихеева, Б.И. Хачапуридзе 
и др., которые рассматривали сенсорное воспитание как целенаправленное 
воздействие на человека с целью развития функциональных возможностей 
органов чувств. Сенсорное воспитание повышает способность 
анализаторов дифференцировать качества окружающих явлений и 
объектов, формирует ощущение и восприятие цвета, формы, обостряет 
слух и т.д. 

Целью нашего исследования было определить условия, 
способствующие повышению уровня сформированности сенсорной сферы 
у учащихся младших классов вспомогательной школы. 

Изучение уровня сенсорного развития умственно отсталых 
школьников осуществлялось нами в ходе экспериментального обучения 
учащихся 1–го класса на уроках труда во вспомогательной школе. 

Разрабатывая методику формирования сенсорной сферы, мы 
учитывали теоретические положения и практические рекомендации 
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известных психологов и педагогов: В.Н. Аванесова, 1965; Л.А. Венгер, 
1965; Т.Н. Головиной, 1974; Н.А. Грошенкова, 1982; А.В. Запорожца, 1965; 
Т.С. Комаровой, 1965; Э.Г. Пилюгиной, 1988; Н.Н. Поддьякова, 1965, 1981; 
Н.П. Сахулиной, 1965. 

Для сравнения показателей сформированности сенсорной сферы 
учащихся экспериментального и контрольного классов предлагалось 
выполнить одно и то же задание. Результаты деятельности школьников 
оценивались в соответствии с основными положениями методики 
исследования путем сравнительного анализа данных, полученных при 
выполнении задания. 

Степень сформированности сенсомоторной сферы у учащихся 
1 класса вспомогательной школы исследовалась на материале 
изготовления из пластилина макета к сказке «Репка». Особенностью 
развития сенсорной сферы в процессе лепки является то, что лепка не 
только требует различных форм сенсорной деятельности, но и  сама 
способствует их формированию. 

От испытуемых требовалось: 
1. качественное выполнение отдельных персонажей. Лепка по 

образцу предметов, в основе которых лежат геометрические фигуры: шар, 
овал, конус, цилиндр; 

2. правильное соединение плоскостных и объемных деталей способом 
примазывания; 

3. размещения на плоскости картона всех частей макета, соблюдая  
пропорции и правильное расположение деталей; 

4. точное использование в работе 4–х цветов пластилина (желтый, 
зеленый, синий, красный). 

По условиям эксперимента в процессе выполнения детьми 
практического задания экспериментатор учитывал и оценивал в баллах 
следующие показатели: 

– уровень сформированности представлений о сенсорных эталонах 
цвета; 

– уровень сформированности представлений о сенсорных эталонах 
формы; 

– уровень сформированности представлений о сенсорных эталонах 
пространственной ориентации; 

Следует отметить, что результаты обучающего эксперимента 
подтвердили целесообразность применения коррекционных приемов, 
направленных на формирование у умственно отсталых младших 
школьников сенсомоторной сферы на уроке труда, так как в этих условиях 
у испытуемых существенно улучшились показатели сформированности 
сенсорных операций. 
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Об этом свидетельствует сравнительный анализ результатов 
выполнения заданий учащимися контрольного и экспериментального 
классов, представленных в табл. 1. 

 
Таблица 1. 

 

Сравнительные данные сенсорного развития у учащихся 1 класса 
вспомогательной школы 

Распределение учащихся по группам 
Уровень Количество ошибок 

Эксперим. Контр. 
0 43,3 33,3 
 53,3 25 1 

 3 и больше 3,4 41,7 
0 33,3 25 

1–2 62,5 25 2 
3 и больше 4,2 50 

 

Как показывают приведенные в таблице 1 данные степень сенсорного 
развития гораздо выше у учащихся экспериментального класса. Так, 
например, в ходе выполнения контрольного задания по изготовлению из 
пластилина макета по сказке «Репка» почти половина (43,3%) испытуемых 
правильно выполнили задания на выделение цвета, формы, 
пространственную ориентацию, что на 10% больше, чем испытуемые 
контрольной группы (33,3%). Это стало возможным потому, что в 
процессе всей предшествующей работы учащиеся под непосредственным 
руководством учителя овладевали умениями определять цвет пластилина, 
правильно передавать форму предметов и частей изделия, располагать их в 
заданном пространстве. 

В тех случаях, если при первоначальном выполнении трудовых 
заданий учащиеся допускали ошибочные действия, с ними проводились 
тренировочные упражнения, направленные на преодоление возникающих 
трудностей, а в дальнейшем и на формирование сенсорной сферы. 

Положительным является то, что больше половины испытуемых 1–го 
класса (53,3%) при выполнении того же задания допустили не более 1–2 
ошибок, тогда как в контрольном классе такие учащиеся составили всего 
25%. И, наконец, лишь 3,4% учеников экспериментального класса при 
выполнении названной композиции допускали З и более ошибок, в то 
время как испытуемые контрольной группы, допустившие столько же 
ошибочных действий, составили 41,7%. 

Данная закономерность при выполнении сенсорных эталонов 
сохранилась в действиях учащихся контрольного и экспериментального 
классов 2–го уровня. В частности, 33,3% младших школьников выполнили 
предложенное им задание без ошибок против 25% случаев среди 
испытуемых контрольной группы. 62,5% школьников экспериментального 
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класса при этом допускали 1–2 ошибки против 25% от общего числа детей 
контрольной группы. 

Показательным является и соотношение учащихся экспериментальной 
и контрольной групп, которые при выполнении макета к сказке «Репка» 
допустили З и более ошибок (4,2% против 50%). 

Наиболее типичными для испытуемых контрольной группы были 
ошибки такого рода: несоответствие формы предмета заданному образцу, 
неправильное расположение деталей, нарушение соотношения частей 
предмета по величине, замена одного цвета другим. 

Некоторые учащиеся при изготовлении репки не всегда правильно 
передавали форму листьев, не соотносили их размер с величиной репки, 
прикрепляли их не в заданном месте. Замена цветов отмечалась чаще при 
выполнении деталей костюма старика. 

Наблюдение за испытуемыми экспериментальной и контрольной 
групп, сопоставление результатов выполнения ими трудового задания 
убедило нас в том, что учащиеся контрольной группы механическим путем 
пытались воспроизвести то или иное действие, показанное учителем, не 
осознавали допущенных в предыдущих упражнениях ошибок и 
неточностей и не пытались устранить их в последующих упражнениях. 
Вполне вероятно, что без анализа достигнутых результатов и, 
следовательно, и неточностей действий повторяемость, как бы не была 
велика, не приводит к успешному формированию сенсомоторного акта. 

Важными показателями динамики формирования сенсомоторной 
сферы выступают показатели, отражающие среднее количество ошибок, 
которое приходилось на одного учащегося 1–го класса вспомогательной 
школы, представленные в табл. 2. 

 

Таблица 2. 
 

Среднее количество ошибок, допущенное одним учеником 1–го класса 
при выполнении сенсорных эталонов (формы цвета, 

пространственной ориентировки) 
Уровень Количество ошибок Распределение учащихся по группам 

эсперимент. 0,87 
1 

контрольн. 1,7 
эксперимент. 0,73 2 
контрольн. 2,1 

 

Представленные в таблице данные показывают положительную 
динамику сенсорного развития у учащихся экспериментального класса. 
Так, в частности, показатель среднего количества ошибок, допущенных 
одним учеником при выполнении сенсорных эталонов, у учащихся 1–го 
уровня экспериментального класса составляет 0, 87, тогда как учащиеся 
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контрольного класса допускали 1,7 ошибки, что убедительно 
свидетельствует о недостаточной развитости у них сенсорной сферы. 
Данный вывод подтверждает и результаты работы первоклассников, 
отнесенных ко второму уровню. В частности, если ученики 
экспериментального класса, выполняя задание, допускали в среднем в 
данной серии опытов 0,73, то, ученики контрольного класса, по этому 
показателю, заметно отставали. 

Причем наибольшее число ошибок приходилось на выполнение 
операций, связанных с пространственным расположением деталей изделия. 
Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости более широкого 
применения специальных методов и приемов обучения, а также подбора 
для таких учащихся дифференцированных по сложности заданий на 
пространственную ориентировку, особенно на начальных этапах обучения. 

Проведенное исследование убедительно показало, что при 
умственной отсталости, даже ее легкой степени, рассчитывать на 
спонтанное развитие сенсорной сферы не приходится. Чем больше наши 
познания о состоянии сенсорной сферы, об особенностях и трудностях ее 
развития у учащихся  младших классов вспомогательной школы, чем 
раньше они включатся в специально организованное обучение, тем 
быстрее и качественнее формируются сенсорные процессы и становятся 
достоянием личного опыта учащихся, 

Таким образом, исследование сформированности сенсорной сферы 
учащихся младших классов вспомогательной школы показало, что при 
определенных условиях обучения можно достичь существенного 
улучшения показателей качества выполнения сенсорных действий по 
разграничению предметов по форме, цвету и пространственному 
расположению. Такими условиями являются те методы обучения 
трудовым действиям и те педагогические приемы, которые направлены на 
преодоление недостатков тех сторон психических процессов, которые 
участвуют в формировании сенсорной сферы. К их числу следует отнести: 
развитие у учащихся самостоятельности действий, обобщенных трудовых 
умений, воспитание ответственного отношения к выполнению учебных 
заданий. Важное значение при обучении умственно отсталых учащихся 
имеют объяснения и указания учителя, которые стимулируют деятельность 
школьников в нужном направлении, помогают им качественно и быстро 
овладеть сенсорными навыками. 
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Горячковский А.В., Горячковский В.С.,Бабак В.В. 

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГО–ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В 

ПЕДУНИВЕРСИТЕТЕ 
В статье рассмотрены вопросы физиологических особенностей 

адаптации студентов к обучению в педагогическом Вузе, предложены 
мероприятия по профилактике переутомлений и сохранению высокой 
работоспособности. 

Ключевые слова: адаптация, физиологические механизмы, 
интенсификация, работоспособность, учебная нагрузка, успеваемость, 
заболеваемость, профилактика. 

Постоянное усложнение обучения в педагогических университетах, 
внедрение новых технологий, методов обучения и контроля уровня 
подготовки  неизбежно приводит к интенсификации процесса обучения и, 
естественно, предъявляет повышенные требования к организму студента. 
Среди многочисленных исследований, проводимых в этом направлении 
Апариным В.Н., Дробышевым В.И., Березиным В.И., Глущенко А.Г., 
Дехнич Н.Г. и другими , доля длительных наблюдений за одними и теми 
же контингентами студентов, направленных на изучение процессов 
адаптации к учебной работе в педуниверситете, все еще недостаточна. 
Между тем именно материалы таких исследований должны быть основой 
регламентации всей деятельности студента. 

Целью наших исследований явилось изучение динамики 
работоспособности, функциональных возможностей и особенностей 
адаптации одного и того же контингента студентов на протяжении 
четырехлетнего периода обучения в педагогическом ВУЗе. Эти 
наблюдения были проведены с учетом всех факторов, влияющих на 
изучаемые явления, в частности таких, как организация учебной работы, 
режим труда, отдыха и двигательной активности, здоровье студентов, 
санитарно–гигиенические  условия труда и быта. 

Под наблюдением находилось около 160 студентов. Их бюджет 
времени и режим дня был изучен на основании 3680 карт анкетного 
опроса, хронометражных и самохронометражных наблюдений. Кратность 
физиологических исследований при изучении процесса адаптации, 
организации отдыха, оценке  эффективности физического воспитания 
составила 4–6 раз на каждом году обучения. Состояние здоровья 
исследовано у 810 студентов. 

Было установлено, что учебная нагрузка на курсах составляет 42–44 
часа в неделю. Расписание учебных занятий, как правило, не учитывает 
дневную и недельную динамику работоспособности студентов. С 
увеличением срока обучения число студентов, затрачивающих на 
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подготовку к занятиям время более нормированного, уменьшается с 70 % 
на первом до 30 % на третьем курсе. Продолжительность внеаудиторной 
работы значительно возрастает во время сдачи экзаменов и зачетов, 
которые на разных кафедрах планируются на одни и те же недели. 
Продолжительность  сна от первых до третьих курсов увеличивается. Во 
время экзаменационной сессии и перед ней, резко увеличивается число 
недосыпающих студентов. У 12–18 %  испытуемых в течении учебного 
года и у 40–50 % во время экзаменов зарегистрированы неврозы 
засыпания. Установлена прямая положительная корреляционная 
зависимость между продолжительностью сна и текущей успеваемостью  
(r = 0,32–0,51). Режим питания у студентов с увеличением 
продолжительности обучения в ВУЗе упорядочивается: начиная со второго 
курса 3–4 % студентов употребляют один раз в день горячую пищу. 

Двигательная активность студентов ВУЗов ниже физиологической 
потребности и составляет 10–11 тысяч шагов в сутки. Существующие 
формы физического воспитания не способствуют улучшению 
морфологических показателей физического развития. Отмечается 
недостаточная пропорциональность и гармоничность физического 
развития. Дисгармоничность у мужчин обусловлена отставанием 
увеличения окружности грудной клетки, а у женщин – превышением 
массы тела. В процессе обучения постепенно снижаются показатели 
внешнего дыхания, что на ряду с отставанием окружности грудной клетки 
и снижением мышечной силы рук свидетельствует об ухудшении 
физической подготовленности студентов. Показатели физического 
развития и функциональных проб лучше у тех, кто дополнительно 
занимается в спортивных секциях. 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности в динамике 
обучения снижается, причем снижение это не истинное – оно обусловлено 
нежеланием отрабатывать пропущенные занятия. При этом, 
патологическая пораженность почти в 1,5 раза выше у женщин. 
Значительно увеличивается частота нарушений рефракции, гипер– и 
гипотензивных реакций артериального давления. 

Материалы анализа существующей организации различных видов 
отдыха указывают на то, что они вполне могут обеспечить высокий 
уровень работоспособности при правильных режимах. В случаях, когда 
отдых организован нераціонально (воскресные выходные дни, 
кратковременные зимние каникулы) и предпочтение отдается пассивным 
формам отдыха, работоспособность низкая.Наиболее эффективной формой 
отдыха на летних каникулах является  активный отдых в сочитании с 
физическим трудом в течении месяца, в результате которого значительно 
повышается содержание эритроцитов и гемоглобина крови. Необходимо 
отметить, что гигиенические условия обучения студентов в 
педуниверситетене не всегда соответствует требованиям санитарных норм. 
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В частности, были установлены недостаточная освещенность рабочих 
мест, повышенные температура воздуха и уровень в нем углекислоты, 
нестандартная, не соответствующая росту студентов мебель и др. 

 

Таблица 1. 
 

Измерение показателей функционального состояния центральной 
нервной системы и высшей нервной деятельности студентов в 

динамике обучения (М ± м) 
 

Курс 
 

Латентный 
период 

зрительно–
моторной 
реакции, мс 

Корректурная 
проба 

(количество 
знаков) 

Объем 
кратковременной 
памяти, единиц 

Скорость 
переключения 
внимания, с 

н 344 ± 9 565 ± 24 3,6 ± 12 40 ± 1,1 I 
к 302 ± 18 598 ± 23 3,2 ± 0,18 46 ± 1,0 
н 264 ± 2 690 ± 11 3,7 ± 0,11 40 ± 1,1 II 
к 235 ± 4 610 ± 12 3,9 ± 0,08 30 ± 1,2 
н 250 ± 4 665 ± 20 3,6 ± 0,15 36 ± 1,0 III 
к 270 ± 4 591 ± 14 4,1 ± 0,02 40 ± 1,2 
н 306 ± 10 603 ± 13 3,0 ± 0,1 36 ± 0,8 IV 
к 262 ± 12 573 ± 15 3,2 ± 0,1 37 ± 0,8 

 

Таблица 2. 
 

Изменение показателей функционального состояния сердечно–
сосудистой системы студентов в динамике обучения (М ± м) 

АД, мм рт. ст.  
Курс Систолическое 

 
Средне – 

динамическое 
Ударный объём, 

мл 
Периферическое 
сопротивление 

сосудов 
н 107 ± 2 87 ± 0,6 68 ± 0,6 1319 ± 26 I 
к 100 ± 1 83 ± 1,4 67 ± 0,6 1343 ± 42 
н 111 ± 1 89 ± 1,0 66 ± 0,7 1414 ± 28 II 
к 108 ± 1 90 ± 1,1 67 ± 0,9 1449 ± 29 
н 111 ± 1 92 ± 1,2 65 ± 0,9 1436 ± 47 III 
к 109 ± 1 89 ± 1,4 69 ± 1,2 1329 ± 51 
н 110 ± 1 89 ± 0,9 70 ± 0,4 1204 ± 26 IV 
к 111 ± 1 90 ± 1,1 65 ± 0,5 1404 ± 31 
 

Примечание: н – начало учебного года; 
к– конец учебного года. 
 

Материалы специальных динамических физиологических 
исследований (таблицы 1 и 2) свидетельствуют, что наиболее 
неблагоприятные изменения функциональных показателей отмечаются в 
течении первого года обучения : имеют место значительное ухудшение 
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функционального состояния ЦНС, ослабление памяти и внимания, 
достоверное снижение систолического и пульсового давления, 
уменьшение ударного и минутного объема крови. Степень выраженности 
изменений функций  центральной нервной и сердечно–сосудистой систем 
снижается от первого к третьему курсу,  уменьшается степень удлинения 
латентных периодов условно–двигательных реакций с 32% до 6% , 
улучшаются функции внимания и памяти. Уже в динамике третьего года 
обучения эти изменения укладываются в пределы физиологически 
допустимых, что позволяет сделать заключение о возможной адаптации на 
данном этапе. В динамике обучения на четвертом курсе вновь отмечается 
развитие выраженного утомления к концу учебного года. При отсутствии 
статистически значимых различий средних величин по ряду показателей 
индивидуализирующим методом было выявлено, что у большинства 
студентов удлиняется латентный период условно–двигательных 
реакций(60%), снижается объем выполняемой работы (62%), в то же время 
у 57% улучшается внимание и у 70% – память. Улучшение функций 
высшей нервной деятельности на третьем и четвертом курсах вследствие 
совершенствования адаптации к учебной работе сопровождается тем не 
менее неблагоприятными изменениями гемодинамических показателей. 
Формируется устойчивая группа лиц с дисфункцией АД (2–24%), среди 
которых преобладают гипотензивные (17,1%) реакции. У 4,2% студентов 
выявлена гипертензия, 1,9% гипертоническая болезнь. Это связано с 
неблагоприятным влиянием суммарной учебной нагрузки за весь период 
обучения, когда обеспечение высокой работоспособности достигается 
ценой напряжения сердечно–сосудистой системы. 

Математический анализ исследований, направленный на изучение 
зависимости успеваемости студентов от показателей функционального 
состояния организма и типологических особенностей высшей нервной 
деятельности, позволил выявить ряд закономерностей. В частности, было 
установлено, что успеваемость студентов в значительной мере (на 19%) 
определяется быстротой условно–двигательных реакций, объемом и 
скоростью переработки информации, объемом кратковременной памяти. При 
развитии эмоционального напряжения увеличивается достоверные внутри– и 
межкомпетентные связи. Множественный корреляционный и регрессивный 
анализ (расчет уровня регрессии) позволил прогнозировать уровень 
академической успеваемости студентов с различными показателями функций 
высшей нервной деятельности и сердечно–сосудистой системы. У лиц со 
слабым типом высшей нервной деятельности(удельный вес их 10,1%)она на 
0,7 балла ниже, чем у лиц с сильным типом; у студентов с уравновешенным 
типом средний балл успеваемости составлял 4,1, с тормозным – 3,9 и с 
возбудимым 3,69. Полученные данные в известной мере подтверждают 
целесообразность дифференцированного подхода к студентам при оценке их 
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знаний и определении объема учебной нагрузки. Это , по–видимому , можно 
использовать для повышения работоспособности и успеваемости студентов. 

Длительные динамические наблюдения за одним и тем же 
контингентом студентов в течение всего периода обучения их в 
педагогическом ВУЗе позволили изучить особенности и закономерности 
процессов адаптации организма к условиям и режиму обучения, 
разработать комплекс мероприятий, направленных на их улучшение. 

В этом плане целесообразно строго регламентировать равномерность 
распределения учебной нагрузки студентов в течении учебного семестра и 
года, для чего крайне необходимо дальнейшее совершенствование 
расписание учебных занятий. Необходимо разрабатывать и внедрять 
комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарно–
гигиенических условий обучения применительно к каждой учебной 
аудитории, лаборатории и т. п. 

Одним из средств оптимизации учебной работы студентов, 
повышения их работоспособности и  ускорения адаптации является 
систематическое усиление контроля со стороны кафедр за регулярностью 
внеаудиторной работы студентов над учебным материалом. В этой связи 
кафедры должны постоянно контролировать подготовку студентов к 
лекциям и практическим занятиям. 

Необходимо коренное улучшение организации физического 
воспитания студентов, введение обязательной утренней гимнастики, 
оборудование спортплощадок для спортивных игр и т. п.; проведение на 
территории учебных корпусов производственной гимнастики, широкое 
вовлечение студентов в работу спортивных секций. Важно широко 
пропагандировать среди студентов гигиенические основы режима дня, 
труда и отдыха в каникулярный период, широко привлекать их к участию в 
трудовом семестре. Необходимы также углубленные медицинские 
осмотры, регулярное наблюдение за диспансерными группами.  
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ЗАСТОСУВАННЯ  ПРИНЦИПІВ  МЕДИЧНОЇ  
РЕАБІЛІТАЦІЇ  У  ВІДНОВЛЮВАННІ  ЗДОРОВ’Я  

УЧНІВ  ТА  СТУДЕНТІВ   

Белоус Т.А.  
ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
УСЛОВИЯХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ–ИНТЕРНАТА 
Современная жизнь невозможна без серьёзных перемен в социальной 

сфере, одним из главных ориентиров которой является состояние здоровья 
человека. Это, пожалуй, один из определяющих факторов уровня 
жизнеспособности, цивилизованности страны. 

Известно, что состояние здоровья человека зависит от образа жизни 
(до 50%), наследственности (15–20%), окружающей среды (15–20%), 
медицины (15–20%). Анализ состояния здровья школьников Украины 
показал, что большая их часть относится ко 2–й группе здоровья (наличие 
функциональных изменений, затяжной характер острых заболеваний, 
вялость, повышенная возбудимость и др.).  

Анализ наших исследований и педагогическая практика показали, что 
у умственно отсталых детей в той или иной мере нарушены практически 
все стороны психомоторики: устойливость, объём, переключаемость 
внимания, чувство ритма, мелкая и артикуляционная моторика, 
двигательная и статическая координация движений. 

У большинства учащихся специальной школы наиболее часто 
отмечаются деформации позвоночника, плоскостопие, недостатки в 
деятельности сердечно–сосудистой системы, а также поверхностное, 
частое аритмичное дыхание. А дефицит двигательной активности является 
одной из важных причин снижения жизнедеятельности организма.  

С учетом вышеизложенного главное внимание следует 
сосретодточить на образе жизни ученика, так как все другие факторы 
имеют крайне слабую зависимость от педагогического влияния. Поэтому 
одна из приоритетных задач вспомогательной школы–интерната – 
концентрация усилий всего педагогического коллектива на формирование 
здорового образа жизни учащихся. Это касается условий проживания, 
питания, режима, организации учебно–познавательной деятельности и 
системы занятий физической культурой и спортом. 

Учитывая сложность экономической ситуации в стране, следует 
осуществлять совершенствование физического воспитания учащихся, 
используя реальный, доступный и действенный ресурс –  современные 
научные разработки в области специальной педагогики и психологии, 
физиологии и физической культуры. 
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Совершенствование физического воспитания в системе специального 
образования имеет в основе следующие целевые установки:   

- внедрение физической культуры в образ жизни учащихся, 
формирование престижности здоровья; 

- развитие умственных способностей  детей средствами физической 
культуры; 

- реализация принципа природосообразности; 
- систематическая паспортизация здоровья и физического  развития 

учащихся, гласное обсуждение итогов паспортизации на всех уровнях; 
- максимальное подключение педагогической и родительской 

общественности к вопросам поддержания здоровья и физического 
воспитания аномальных детей. 

Как известно, все сетуют на малоподвижный образ жизни 
современного человека. Но этот «образ жизни сами и создаём». Так, 
например, ребёнок посвоей природе весь в движении. Сидеть для него 
противоестественно. Ещё  с древних времен дети знали, что движение – 
это жизнь. А как организовано рабочее место у большинства современных 
людей и у всепх детей? Только в положении сидя за столом. 

Между тем, практически во всех исследованиях, посвященных 
анализу причин болезни цивилизации (зрение, сердце, психики, опорно–
двигательной и имунной систем, урологических заболеваний у мужчин, в 
т.ч. всё растущей и молодеющей импотенции, и геникологических 
заболеваний у женщин, в т.ч. связанных с родоразрешением, и т.д.), фактор 
сидения отнесен к базовым факторам риска в возникновении самой 
тяжелой соматической патологии в ХХ столетии.  

Таким образом, дефицит двигательной активности является одной из 
важных причин снижения жизнедеятельности всего организма. 

Если проанализировать современный учебный процесс, то можно 
заметить: практически ни один учебный предмет не способствует 
развитию систем жизнеобеспечения организма. В частности,  исследования 
учёных по выявлению влияния позы «сидя за столом» на здоровье 
учащихся показали крайне неблагоприятное её воздействие. 

К окончанию школы обучения каждый четвертый – пятый выпускник 
надевает очки, 60–70% имеют нарушения в развитии опорно–
двигательного аппарата.  

Как видим, в какой–то степени процесс обучения снижает здоровье 
детей, увеличивая число их с хроническими заболеваниями. И только 
такие предметы, как физическая культура, лечебная физкультура, ритмика, 
занятия в специальных медицинских группах, спортивные мероприятия 
выступают в качестве защиты от мощнейшего натиска других предметов 
на здоровье ученика с ограниченными возможностями в развитии. 
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Проблема эта ставилась давно. Все крупные специалисты в области 
педагогоики придавали большое значение двигательному режиму 
(М.М.Пистрак, С.Т.Шацкий, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, 
В.Ф.Шаталов и др.). 

В сегодняшних условиях для реализации принципа 
природосообразности следует осуществлять совершенствование 
физического воспитания учащихся, используя реальный, доступный и 
действенный ресурс – современные научные разработки в области 
специальной педагогики и психологии, физиологии и физической 
культуры.  

В частности, на базе Зугрэсской специальной общеобразовательной 
школы–интерната для умственно отсталых детей была разработана 
технология обследования психомоторики умственно отсталых детей  и 
целенаправленная коррекция нарушенных сторон. 

Эффективность экспериментально проверенных средств и методов, 
способствующих усилению коррекционно–компенсаторных воздействий 
занятий ритмикой, лечебной физкультурой выявились в сглаживании 
недостатков физического развития и моторно–двигательных функций, в 
развитии эмоционально–волевой сферы, познавательной активности 
умственно отсталых детей при ведущей роли высших психических 
процессов. 

Научными исследованиями доказано, что для нормального 
физиологического развития ребенка необходимо, чтобы в течении суток 
1,5–2 часа он проявлял достаточно высокий уровень двигательной 
активности (на уровне спортивной тренировки, доступной для каждого 
ребенка индивидуально). 

Где и как это может сделать учащийся нашей школы–интерната? 
Делается это следующим образом. Во второй половине дня режимом 
предусмотрена прогулка в течение часа. Можно просто гулять, играть в 
спортивные или подвижные игры. Мы проводим физкультурные часы 
игровой направленности, музыкально–ритмической направленности и 
беговой направленности. Со старшекласниками проводим ежедневные 
целенаправленные спортивно–тренировочные занятия по какому–либо 
виду спорта (футбол, баскетбол, настольный тенис), проводим различные 
соревнования между классами, школами. 

Если к этому добавить два учебных урока физической культуры, 
занятия в специальных медицинских группах, утреннюю гимнастику, 
физкультминутки,  ритмические минутки, сенсорно–координаторные 
тренажи по методике В.Базарного, то получается десять часов активных 
занятий физической культурой, а в младших классах с учётом уроков 
ритмики, лечебной физкультуры и того больше. 
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Таким образом, можно решать проблему физической реабилитации 
ученика специальной школы. 

Относясь к проблеме музыкально–ритмического воспитания серьезно, 
нельзя не понимать, что занятия ритмикой один раз в неделю не могут 
обеспечить достаточно скорого и прочного закрепления двигательных 
навыков у детей. Мы решаем этот вопрос с помощью введения в учебно–
воспитательный процесс ритмической зарядки и ритмической минутки. 
Ритмическая зарядка проводится утром, а ритмическая минутка – на 
уроках чтения, письма, музыки, на самоподготовке и логопедических 
занятиях.  

При этом важно, чтобы ритмическое воспитание вплеталось в 
школьую жизнь в самые разные моменты и в самых различных формах, 
чтобы оно осуществлялось не абстрактно, только в виде специальных или 
ритмико–гимнастических упражнений,  а была связана с повседневной 
жизнью детей, их трудом, организацией их жизни в группе, прогулками, 
экскурсиями  и т.д. 

Для учащихся с аномальным развитием спорт имеет иное значение, 
нежели для их нормальных сверстников. Действуют ограничения  
физических нагрузок в тренировках, в общешкольных и межшкольных 
соревнованиях. Соревнования для школьников  с отклонениями в развитии 
проводятся по упрощенным правилам. Не случайно появление в мировой и 
отечественной практике «Специальных Олимпиад» – соревнований детей с 
проблемами в развитии. Занятия аномальных детей спортом – один из 
факторов их социализации и интеграции в общество. 

Большое значение в школе–интрнате имеет внеклассная и 
внешкольная работа по физической культуре – кружки и секции, 
соревнования и спортивные праздники. 

Особое значение в нашей школе в этом плане в последние годы 
приобрела Международная Программа «Специальная Олимпиада 
Украины»,  в которой принимают участие на школьном уровне все 
учащиеся. Программа предусматривает как тренировки, так и 
соревнования по различным видам спорта. Таким образом,  внеклассная и 
внешкольная спортивная работа у нас строится с учётом Программы 
«Специальной Олимпиады». Так, в рамках этой Программы, в  мае 2004 
года команда школы–интерната завоевала золотые медали в г. Киеве в 
соревнованиях по футболу, а в августе этого же года – серебряные медали 
по плаванию в г. Одессе. 
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Борщев С.М., Остополець І.Ю. 

ДО ПРОБЛЕМИ ПРО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ТА 
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ–ПІДЛІТКІВ 
В статті подаються результати емпіричних досліджень, 

присвячених формуванню культури здоров’я у школярів підліткового віку в 
позакласній роботі. Визначено та вказано  основні психолого–педагогічні 
умови формування здорового способу життя учнів загальноосвітньої 
школи. 

Ключові слова: культура здоров’я, здоровий спосіб життя, 
самовиховання, самооздоровлення, медико–валеологічна грамотність. 

Здоров'я дітей – невід'ємна складова суспільного багатства, а тому 
прилучення їх до здорового способу життя розглядається як справа 
державної ваги. Державна програма "Діти України" визначає основні 
підходи до розв'язання цього питання. Це один з обов'язків держави, 
передбачених Конвенцією про права дитини, Всесвітньою декларацією про 
забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей.  

Постановка проблеми. Здоров’я є однією із фундаментальних 
загальнолюдських цінностей. Воно залежить, насамперед, від того, як 
людина ставиться до свого здоров’я, адже медики, психологи вказують на 
те, що на 50% наше здоров’я залежить від здорового способу життя 
людини і лише на 10% – від рівня розвитку медичного обслуговування 
населення.  

На жаль не всі учні мають високий рівень культури здоров'я та ведуть 
здоровий спосіб життя. Почасти у молоді  відсутній інтерес до своєї 
особистості взагалі і до здоров'я зокрема. Однак дані ВОЗ свідчать про те, 
що останнім часом відбувається погіршення стану здоров'я молоді.  

Для розв'язання проблеми здоров'я взагалі і формування здорового 
способу життя зокрема є необхідні науково теоретичні передумови. Вони 
відтворенні у працях філософів та соціологів (Ю.Лисицин, О.Сахно, 
Л.Сущенко, Л.Рубіна), психологів (С.Бондаренко, Ю.Орлов, В.Ясвін), 
педагогів (Г.Максименко, Г.Зайцев, Н.Новикова), медиків (М.Амосов, 
Г.Опанасенко, В.Войтенко), спеціалістів у галузі валеології та фізичного 
виховання (В.Горащук, І.Нікітін, В.Зайцева) та інші. 

Втім, як свідчить аналіз наукової літератури з даного питання, 
проблема формування здорового способу життя молоді й особливо 
школярів не дістала повної теоретичної та практичної проробки. 
Недостатньо досліджено сутності здорового способу життя та культури 
здоров'я, не розроблено заходів по формуванню здорового способу життя  
школярів в позаурочній роботі, недостатньо визначено форми організації 
здорового способу життя учнів  тощо. 
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Об'єктом нашого дослідження є процес формування здорового 
способу життя підлітків в позакласній роботі. Предметом – шляхи та 
заходи формування здорового способу життя школярів–підлітків 
загальноосвітньої школи в позакласній роботі. Мета дослідження полягає 
в теоретичному обґрунтуванні та практичній перевірці моделі формування 
здорового способу життя та культури здоров'я учнів підліткового віку в 
позакласній роботі. Гіпотезу склало припущення того, що здоровий спосіб 
життя школярів–підлітків представляє собою системну якість їх 
індивідуальності, характеризується багаторівневою організацією й 
можливістю різнопланових змін під впливом навчальних та корекційних 
програм з використанням засобів фізкультури і спорту в позакласній 
роботі. Досягти ефективності формування культури здоров'я школярів 
загальноосвітньої школи в позакласній роботі можливо завдяки 
цілеспрямованому наданню  інформації про організм людини і її здоров'я, 
спонукання кожного учня до самооздоровлення і самовиховання, 
залучуючи до використання засобів фізичної культури та спорту. 

Досягненню мети дослідження сприяла постановка і вирішення 
наступних завдань:  

1. На основі аналізу психолого–педагогічних джерел надати цілісне 
обґрунтування здорового способу життя особистості.  

2. Розкрити сутність поняття "Культура здоров'я" і визначити 
особливості рівня її сформованості у школярів; 

3. Розробити систему методичного забезпечення формування 
здорового способу життя школярів–підлітків загальноосвітньої школи з 
використанням занять фізичними вправами та елементи психологічних 
тренінгів тощо. 

Розв’язуючи поставлені завдання, ми використовували наступні 
методи дослідження: аналіз і узагальнення наукових теорій і концепцій, на 
яких ґрунтується тема дослідження; проблемний підхід до вивчення 
здорового способу життя і культури здоров'я школярів–підлітків; 
моделювання основних етапів і підбір інструментарію для емпірично–
розвиваючого дослідження учнів підліткового віку загальноосвітньої 
школи; методи математико–статистичного аналізу і співставлення 
фактичних даних;  спостереження і бесіди. 

Культура здоров'я – поняття багатопланове, воно є не тільки частиною 
загальної культури людини, а й багато в чому зумовлює її розвиток. 
В.Горащук зазначає:  "Культура здоров'я – це важливий складовий 
компонент загальної культури людини, зумовлений матеріальним та 
духовним середовищем життєдіяльності суспільства, що виражається в 
системі цінностей, знань, потреб, умінь, навичок формування, збереження і 
зміцнення здоров'я" [4, 49]. Високий рівень культури здоров'я має людина, 
яка є не тільки "споживачем" свого здоров'я, а і його "виробником". Тільки 
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та людина матиме високий рівень культури здоров'я, яка буде взаємодіяти і 
спілкуватися з природою, вести здоровий спосіб життя, мати гармонійні і 
гуманні взаємостосунки з оточуючими. Кожній людині необхідно 
формувати позитивне ставлення до здорового способу життя, розвивати це 
бажання і самовдосконалюватися.  

Для формування здорового способу життя та школярів треба мати 
чітке уявлення про змістовну сутність культури здоров'я, критерії та 
показники, якими вона характеризується. Всесвітня організація охорони 
здоров'я визначає здоров'я, як досягнення повного фізичного, 
психологічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб. 

Зарубіжні дослідники виділяють такі складові здоров'я: 
• Фізичну (активність, фізичне благополуччя). 
• Психічну (психічне благополуччя, контроль поведінки, депресії). 
• Соціальну (контакт із людьми). 
• Рольову (вдома, у школі, на вулиці). 
• Загальне сприйняття благополуччя. 
В дослідженнях зарубіжних учених відсутній моральнийаспект, на 

який звернув увагу І.Брехман. [2] 
В цілому в науковій літературі виділяють такі підходи до здоров'я: 
• біологічний – відсутність хвороб; гармонія й 

стабільністьфізіологічних процесів; 
• соціальний – активність соціуму; 
• психологічний – заперечення хвороби в розумінні її переборення.   
Такий комплексний розгляд поняття здоров'я в єдності біологічного, 

соціального і психологічного аспектів допомагає у визначенні змістовної 
сутності культури здоров'я школярів. 

Здоровий спосіб життя – діяльність, спрямована на формування, 
збереження і зміцнення здоров'я людей. Він включає в себе знання і вміння 
дотримуватися режиму дня, особистої гігієни, дотримання повноцінного 
харчування, усвідомлення шкідливості вживання наркотиків, алкоголю, 
паління. Здоровий спосіб життя вимагає і використання оздоровчих 
технологій (масаж, загартування, аутотренінг). 

Протягом 2005–2006 навчального  року ми вивчали особливості 
культури здоров'я і формування здорового способу життя учнів основної 
школи в позакласній роботі. З цією метою зі школярами проводилися 
бесіди, анкетування, практичні заняття й інші форми та методи роботи. 
Було встановлено, що 32,8% учнів мають низький рівень культури, не 
відчувають потреби в само оздоровленні, займаються самолікуванням, 
переоцінюють резервні можливості свого організму. У зв'язку з цим 
поширюється захворюваність серед учнів  школи. 
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Ми провели аналіз захворюваності школярів  і виявили, що 48% дітей 
звертаються за допомогою до лікарів більше 2–х разів на рік. 15% 
респондентів – звертаються кожного місяця. Такі факти свідчать про 
низький рівень культури дітей і не сформованість здорового способу 
життя, низьку мотивацію до самовихованням і само оздоровлення. 

Нами проводилися спостереження за дітьми як на уроках фізичної 
культури, так і в позаурочній роботі (гуртки спортивні, змагання, 
вікторини, естафети). З'ясувалося, що особливою популярністю 
користуються спортивні та рухливі  ігри. Були визначені медико–гігієнічні 
знання школярів, широта кругозору; уявлення про здоровий спосіб життя 
та його значення; розуміння ними ролі рухової активності, раціонального 
харчування, чергування видів діяльності, відпочинку, сну для збереження і 
зміцнення здоров'я, для підтримки високої працездатності і успішного 
навчання. З'ясувалося, що 45% учнів розуміють поняття культура здоров'я 
та його сутність, 43% – зводять культуру здоров'я до здорового способу 
життя, 4,25% – дають власне формулювання поняття культури здоров'я, 
77,7 % – не знають поняття і сутності культури здоров'я. Основна частина 
учнів вважає, що основа здорового способу життя – це відсутність 
шкідливих звичок, ранкова гімнастика, раціональне харчування. Більше 
нічого не згадувалось. Дітям було важко відповісти на такі питання: у чому 
сутність раціонального харчування, що таке оздоровлення; які можливі 
наслідки можуть бути при недотриманні здорового способу життя. Багато 
дітей розуміють можливі наслідки, але не прагнуть вжити заходів. Вони 
мотивують це тим, що є брак часу, небажання займатися цим. 

Нами було проведено аналіз медичної документації, де визначали стан 
здоров'я дітей. Було встановлено, що мають захворювання 78% дітей, 
причому у 48% їх по декілька. Розповсюдженими хворобами є: 
захворювання шлунково–кишкового тракту, серцево–судинної системи, 
органів зору і органів дихання. З'ясувалося також те, що майже всі хвороби 
набуті протягом навчання. Фактор, який схиляє до розвитку хвороби – 
гострі респіраторні інфекційні хвороби. При цьому знижується імунітет та 
загострюються хронічні хвороби. Нами було встановлено, що гострими 
респіраторними інфекціями найчастіше хворіють ті діти, які вже мають 
різні порушення у стані здоров'я. 

Аналізуючи найбільш імовірні причини виникнення цих патологічних 
станів, ми дійшли висновку про те, що такої значної їх кількості могло б не 
бути, якби учні: 

• мали глибокі медико–валеологічні знання; 
• вивчали індивідуальні особливості свого організму, прагнучи 

досамопізнання; 
• уміли адекватно оцінювати свої можливості та стан здоров'я; 
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• уміли правильно організовувати свою життєдіяльність, уникатидії 
шкідливих факторів на організм; 

• використовувати валеологічні і гігієнічні заходи для збереженняй 
зміцнення здоров'я, 

• прагнути до самоосвіти з валеологічних знань. 
Для визначення рівня фізичної активності ми вивчали документацію 

на кожного учня. Нас цікавило, скільки учнів займаються в основній, 
спеціальній та підготовчій групах, хто з них ще додатково займається 
спортом. Чи здійснюється індивідуальний підхід до кожного учня в 
залежності від наявних захворювань і чи можливий він взагалі. У 
результаті дослідження з'ясувалося, що індивідуальний підхід до кожного 
учня, який має будь – яке захворювання, не завжди можливий. Адже 
більше 80% учнів займаються в основній групі і мають різні порушення 
стану здоров'я. 

Ми зробили аналіз і оцінили рівень сформованості культури здоров'я 
кожного учня в цілому. Було встановлено, що не всі діти мають однаковий 
рівень культури здоров'я. У 6–му класі переважає низький рівень – 45,5%, 
в 7–му 40,8%, у 8–му – 30%. Відрізняється 9 клас, бо у них всього 14% 
респондентів мають низький рівень культури здоров’я. Ці дітибільш 
займаються самоосвітою і самоздоровленням, самовдосконаленням і 
збереженням здоров'я. 

Таким чином результати дослідження дали нам всі підстави 
стверджувати про те, що невисокий рівень культури здоров'я учнів 
пояснюється як об'єктивними так і суб'єктивними чинниками: 

1. Не дивлячись на те, що система освіти у загальноосвітніх 
навчальних закладах орієнтована на становлення фізично, психічно та 
морально здорової особистості, систематична робота з розвитку творчої 
активності, прищеплення учням навичок самостійної роботи щодо корекції 
свого здоров'я не проводиться. 

2. У навчальному процесі школи не має єдиної педагогічної системи 
формування культури здоров'я та здорового способу життя учнів. 

3. Не розробляються та не використовуються найбільш оптимальні 
форми, методи і засоби педагогічного впливу, які б сприяли виробленню у 
учнів потреби у свідомому само оздоровленні. 

Процес формування культури здоров'я школярів в позакласній роботі 
ґрунтується на сутнісному аналізі культури здоров'я, її критеріях та 
показниках, а також на вікових психологічних особливостях школярів. Він 
складається з психолого–педагогічних умов, формування методів і засобів 
культури здоров'я та здорового способу життя як її складової. 

Цей процес реалізується в декілька етапів самопізнання свого 
організму, рівня культури здоров'я; само оцінювання стану свого здоров'я, 
само оздоровлення тощо. 
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Перший етап формування культури здоров'я та здорового способу 
життя школярів характеризується поглибленням знань з медико–
валеологічних дисциплін, самостійне вивчення свого здоров'я, рівня 
культури, індивідуальних особливостей організму. Закладається основа 
формування настанови на здоров'я, на активне ставлення до нього. 

На цьому етапі для вивчення початкового рівня культури здоров'я 
застосовувалися наступні методи психолого–педагогічного дослідження: 
спостереження та самоспостереження, бесіди, анкетування, тестування, 
тощо. Використовувалися такі форми роботи як лекції, диспути, 
реферування літератури на відповідну тематику, ведення учнями 
валеологічних щоденників тощо. 

Другий етап характеризується самостійністю адекватного оцінювання 
свого стану здоров'я, рівня його культури. Він є надзвичайно важливим, 
оскільки підбиває своєрідний підсумок попереднього стану і націлює на 
наступний. Учні більше залучаються до самостійної роботи Такі методи, як 
самооцінка, самоаналіз, само прогнозування свого здоров'я, дозволяють 
спрямувати на пошук шляхів збереження і зміцнення здоров'я. 

На цьому етапі діти заповнюють "Картку оцінки і самооцінки 
здоров'я"  

Третій етап характеризується дійовим, активним ставленням учнів до 
самих себе, до свого здоров'я. Створення необхідних умов для вироблення 
потреби в проведенні розроблених заходів, націлених на само 
оздоровлення організму та формування здорового способу життя. 

Вивчення національних особливостей культури здоров'я, народних 
методів оздоровлення дає учням уявлення про минуле і сучасне свого 
народу, без якого розвиток людини неможливий. Знання народних методів 
оздоровлення, обрядів, традицій, звичаїв, уміння знайти і відмітити їх 
валеологічні аспекти сприяє духовному збагаченню, розвитку особистості. 

Найважливішим показником медично–валеологічної грамотності 
школярів є знання ними індивідуальних особливостей свого організму 
(спадкова схильність до захворювань, функціональні особливості 
центральної нервової системи, тип конституції статури). Вивчити їх треба, 
але це кропітка систематична робота над собою, яка сприяє виробленню 
самоспостереження, самоаналізу, самооцінки цих особливостей.  

Знання заходів долікарняної медичної допомоги – найважливіший 
показник медико – валеологічної грамотності. 

Найефективнішою формою роботи по формуванню культури здоров'я 
школярів в позакласній роботі є співпраця вчителів з батьками. Форми 
роботи з батьками різноманітні: групові і індивідуальні бесіди, лекції на 
батьківських зборах, участь батьків у тематичних позакласних зборах, 
родинно–спортивні свята тощо. 
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Висновок. Зазначені вище напрямки і форми роботи викликали 
прагнення учнів до самоосвіти, більш глибокого вивчення валеологічної 
літератури, а також пропаганду набутих знань, активну самостійну 
діяльність по зміцненню здоров'я. Ми дійшли висновку, що у позакласній 
роботі повторюються, поглиблюються і закріплюються валеологічні 
знання, отримані на уроках, виховується переконаність школярів та 
формується потреба у здоровому способі життя. Водночас учні 
знайомляться з найважливішими досягненнями науки – валеології, 
медицини, біології, досягненнями в галузі культури здоров'я людини. 

Проблема формування культури здоров'я школярів в позакласній 
роботі ще достатньо не розроблена. Тому необхідно більше приділяти 
уваги цьому питанню: розробляти оздоровчі заходи, підвищувати 
активність учнів щодо самоосвіти, поширення одержаних знань, само 
оздоровлення. 
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Дичко В.В.  

РУХОВІ ДІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ НА 
ОСНОВІ КОРЕКЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТОЧНОСТІ , КОНТРОЛЮ 

ТА САМОКОНТРОЛЮ 
Постанова проблеми. Проблема побудови рухової діяльності у дітей 

з глибоким порушенням зору має першочергове значення як для теорії 
дефектології, фізичної культури і реабілітації в цілому,  так і для вивчення 
найбільш ефективних шляхів вирішення практичних завдань   корекції і 
компенсації  порушених параметрів їхньої рухової і професійно–побутової 
сфери. Психолого–педагогічний аналіз рухової діяльності сліпих дітей 
передбачав розгляд її як складного багатомірного і багаторівневого, 
динамічно  розвивального явища, якому притаманні операційний (рухова 
діяльність реалізується як система операцій, що послідовно змінюють одна 
одну) та мотиваційний компоненти (аналіз динаміки спрямовуючих її 
мотивів), регулювальні механізми, фізіологічні процеси, ліміт точності 
рухів, часова, просторова компетентність, оцінно–контрольні дії. Ми 
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враховували також, що чинниками рухової діяльності  сліпої дитини 
виступають:  

а) мотив, мета, проектування  рухових дій, опрацювання поточної  
інформації, оперативний образ (концептуальна модель), прийняття 
рішення дії, перевірка результатів, оцінка, контроль і корекція дії, 
задоволення від результатів дії; 

б) побудована нами проективна модель корекційного навчання 
рухових дій молодших школярів з порушенням зору передбачала, що 
вирішальне значення в означеному аспекті має правильне вивчення 
оптимального напрямку діяльності й величини розвивальних м’язових 
зусиль у формування у сліпих учнів життєво важливих навичок. Учені 
(В.І.Лубовський, Б.Г.Шеремет, В.Г.Григоренко) стверджують, що напрям 
діяльності й величини м’язових зусиль визначається вектором мотив–мета, 
що повинен бути сформований в результаті корекційного навчання сліпих 
дітей базових рухових дій, на основі чого будуть успішно вирішуватися  
корекційні завдання (корекція і компенсація порушених параметрів 
рухової діяльності, формування рухових структур, розвиток навчальних, 
трудових  та побутових навичок і вмінь). Саме тому проективна модель і 
започатковується визначенням мети корекційного навчання і фізичної 
реабілітації. При цьому з урахуванням психофункціональних особливостей 
молодших школярів, структури дефекту зору, мотивації, визначався 
оптимальний варіант  корекційного навчання рухової дії. 

Корекційне навчання здійснюється за трьома етапами: етап 
мотиваційно–диференційованого оволодіння руховою дією; етап 
мотиваційного диференційовано–інтегрального оволодіння руховою дією; 
етап мотиваційно–інтегрального оволодіння руховою дією. Фізична 
реабілітація інвалідів зору початкових класів відбулася за варіантними 
руховими режимами (А, Б, В). Крім того, га всіх етапах реалізувалися  
визначені нами педагогічні умови ефективного корекційного навчання. З – 
поміж них:  врахування вікових особливостей дітей, складної структури 
дефекту, зон актуального і  найближчого  розвитку; дидактико–домінуюча 
мотивація; варіантно–адекватні дефекту зору  реабілітаційні рухові 
режими; оцінно–контрольні дії. 

Кінцевий результат навчання передбачає оволодіння учням 1–3 класів 
з порушенням зору певним руховим досвідом, на основі сформованих 
оцінно–контрольних дій й поступової інтеграції інвалідів означеної 
категоріях в більш широкі суспільні відносини. Ми пам’ятали, що 
формування образу–мети рухової діяльності, до складу якої входить 
випереджаюче відображення, що адекватне умовам середовища, в яких 
протікає діяльність сліпих дітей, є важливим педагогічним фактором. 
Невід’ємним компонентом образу–мети рухової діяльності у сліпої дитини 
було передбачення (моделювання структури РД, проектування її 
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виконання) своєї діяльності щодо вирішення побутових, навчальних, 
трудових і рухових завдань. У процесі попереднього дослідження було 
встановлено, що досить ефективне передбачення рухових дій  у сліпих 
школярів формується на основі проективної  моделі  навчання. Оскільки 
проективна модель виступає у формі уявлення, то для розкриття її 
характеристик цінними, на нашу думку, є ті дані, що розкривають 
специфіку первинного дефекту і особливості повторних відхилень у сліпих 
дітей, тобто зону їхнього актуального і найближчого розвитку, на основі 
яких тільки і можлива індивідуалізація корекційних факторів. Проте, цього  
у практиці корекційного навчання недостатньо. 

Нами було встановлено, що рівень розвитку  рухів просторової 
компенсації і сформованість свідомих оцінно–контрольних дій є 
лімітуючим фактором ефективності  формування рухових структур у 
сліпих школярів 1–3 класів. Адже саме через оцінку, самооцінку, контроль 
і реалізується зворотний зв’язок, що дозволяє порівнювати запланований 
результат з досягненням і, по можливості, вносити корективи. 
Цілеспрямоване формування уявлення  про фізичну вправу, що 
визначається, резерв точності рухових дій, просторової компетентності, 
оцінно–контрольних дій у процесі корекційного навчання і передбачала 
реалізація проективної моделі навчання рухових дій учнів з глибоким 
порушенням зору. Найбільш характерною особливістю уявлення дітей про 
рухову дію є те, що в ньому сполучається образність і водночас 
узагальнення. Зауважимо, що уявлення про рухові дії формувалися в учнів 
на основі багаторазового його сприйняття (повторення). Саме завдяки 
цьому відбувалася селекція ознаків рухової дії і її трансформація. 
Випадкові ознаки (рухи), що з’являються тільки в окремих випадках 
навчання, відсіюються, а фіксуються лише найбільш істотні і тому 
найбільш інформативні. Кількість  повторень для розвитку точності рухів 
за основними параметрами, що використовувалися в експериментальному 
навчанні. 

 

Кількість повторень для розвитку точності рухів за основними 
параметрами 

 

Точне відтворення рухів Кількість  повторень 
В просторі 8–12 
В часі 6–10 
За ступенем м’язових зусиль 6–10 
 

Як бачимо з таблиці, кількість  повторень становила: для точності 
відтворення рухів у просторі – 8–12; в часі – 6–10; за ступенем м’язових 
зусиль – 6–10. 
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Дані попередніх педагогічних досліджень показали, що у процесі 
формування і розвитку уявлень  у сліпого школяра про вивчення рухової 
дії не менш   важливим є оволодіння ним знаками і звуковими системами, 
в яких фіксуються результати пізнавальної діяльності, а не тільки руховий 
досвід школяра. Отже, як бачимо, ефективність корекційного навчання 
рухових дій  повністю залежить від повноти реалізації в педагогічному 
процесі спеціальних принципів, що передбачені у проективній моделі. 
Вони регулюють хід навчання в цілому, в його частинах та на етапах, 
адекватно мети та завдань корекційної роботи. Дидактичні та спеціальні 
принципи (систематичність, індивідуальний підхід, динамічність, 
варіативність, опора на збережені  функції диференційовано–інтегральні 
оптимуми педагогічних факторів, інтеграція)  відіграють важливу роль у 
визначенні змісту, форм та методів навчання. 

Виявилося, що особливе значення у процесі  формування рухових дій  
в учнів 1–3 класів з порушенням зору має принцип наочної демонстрації. 
Він забезпечує формування та уточнення правильних уявлень і понять при 
вивченні рухових дій корекційної спрямованості, на основі яких 
формується просторово–орієнтаційна діяльність учнів з порушенням зору. 
Саме цьому принципу ми надавали особливого значення, оскільки повна 
реалізація принципу наочності є необхідною умовою досягнення 
позитивних результатів у корекційному  навчанні у процесі формування  
просторової орієнтації  у молодших школярів з порушенням зору. Відомо, 
що наочність у дидактиці розуміється більше, ніж тільки зорове 
сприйняття. Вона включає в себе сприйняття через рухові та дотикові 
відчуття. До цього потрібно додати, що сигнали різної модальності в 
результаті аналітико–синтетичної діяльності кори головного мозку 
формують компенсаторний аналізатор, завдяки якого здійснюється 
сприйняття наочного матеріалу. Наочність у сліпих  учнів забезпечується 
насамперед слуховим і тактильно–руховим аналізаторами. Особливе 
значення при цьому має мова, зміст якої допомагає формувати повноцінні 
просторові уявлення, вона унаочнює різні ситуації просторової орієнтації 
сліпих. 

У процесі констатуючого етапу дослідження нами було виявлено, що 
в різних умовах прояви просторової орієнтації  та рухової діяльності учнів 
1–3 класів з порушенням зору забезпечуються комплексним аналізатором 
особливо в тих ситуаціях, де є актуальним точність  рухів  та ОКД. 
Комплексний аналізатор синтезує інформацію від усіх сенсорних систем і 
тим самим забезпечує формування  інтегрального уявлення. Це сприяє 
формуванню найбільш повного наочного образу предметів, форми 
фізичних вправ, просторових ситуацій. Крім того, нами було виявлено, що 
наочний образ фізичної вправи формується більш успішно, якщо 
використовується словесна інструкція. У зв’язку з цим у проективній 
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моделі було використано  три форми словесної інструкції з метою 
формування у молодших школярів з порушенням зору уявлень  про 
техніку фізичних вправ. Опишемо їх. 

–  Наочні образи формувалися тільки під впливом словесної інструкції 
педагога без використання інших засобів наочності. 

– Наочні образи форм увалися завдяки словесних пояснень, що 
супроводжувалися різними технічними засобами навчання. 

–  Наочні образи формувалися завдяки використанню технічних 
засобів навчання, що супроводжувалися мовленнєвими поясненнями 
процесу формування точності рухів, просторової орієнтації, ОКД у 
школярів  з порушенням зору. Означені форми  використовувалися на всіх 
етапах навчання. Крім того, нами були розроблені термінологічні словники 
для кожного класу. 

Так, на етапі мотиваційно–диференційованого вивчення рухових дій 
домінуючою формою була третя (з використанням ТЗН); на етапі 
мотиваційного диференційовано–інтегрального вивчення рухових дій 
провідною була друга форма. Використання тієї  чи іншої форми словесної 
інструкції  у процесі корекційного навчання   молодших школярів з 
порушенням зору обумовлене змістом завдань на кожному із етапів 
формування рухових дій. Принцип наочності у формуванні ОКД, точності 
рухів, просторової орієнтації в цьому  випадку вимагав від педагога, щоб 
він своїми словесними вказівками фіксував увагу школярів на важливих 
елементах фізичних вправ у зв’язку з системою пропонованих рухових дій. 
Завдяки  такого підходу засвоєння учбового матеріалу здійснювалося 
свідомо, а пізнавальні завдання розв’язувалися ефективно. Виявлені 
закономірності дозволили нам стверджувати, що наочний образ 
сформований у процесі вивчення рухових дій, буде чітким та надійно 
закріпленим у пам’яті учнів з порушеннями зору лише тоді,  коли всі його 
деталі одержать адекватне словесне оформлення. Тільки слово надає 
наочному образу потрібну  конкретність, змістовність та корекційну 
цінність. Це означає, що дитина з вадами зору повинен у процесі засвоєння 
наочного матеріалу не тільки виразити в тих  чи  інших перцептивних 
образах–уявленнях, але і навчитися словесно описувати рухову дія, в тому 
числі і шляхом ідеомоторних дій. У зв’язку з цим наочні засоби з 
формування рухових дій, точності рухів, просторової орієнтації  повинні 
використовуватися тільки у взаємозв’язку слів педагога з діями учнів з 
порушенням зору. 

В означеному аспекті особливої значущості набуває  проблема 
вивчення та формування в учнів 1–3 класів з порушенням зору обсягу 
знань тематичного, термінологічного словника основних  положень, 
термінів, команд, вказівок, біомеханічних характеристик, що 
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використовуються в корекційному фізичному вихованні, оскільки   вони 
повинні стати підґрунтям означеного словника в середній  і старшій школі. 

Нормування наочного образу з використанням спеціальних засобів 
наочності (шарнірні макети, муляжі, рельєфні схеми, цілеспрямований 
супровід учителям рухової дії, що виконує дитина з порушенням зору та 
інше) та мовленнєвого забезпечення здійснювалось у три етапи. 

На першому етапі формувалося загальне уявлення про цілісну рухову 
дію, учні сприймали техніку фізичної вправи в цілому без виділення 
деталей. На другому етапі формувалися уявлення про великі фрагменти 
техніки фізичної вправи. На третьому етапі виокремлювалися опорні 
елементи техніки фізичної вправи, біля яких інтегруються  дрібні частини 
рухової дії. 

Отже, повна реалізація принципу наочності передбачала організацію   
не тільки предметно–чуттєвого і словесно–логічного прийняття техніки 
фізичної вправи, що вивчалася, але й розумової діяльності, спрямованої на 
розв’язування  поставлених завдань у процесі корекційного навчання. У  
викладеному аспекті на всіх етапах корекційного навчання сліпих 
школярів цілеспрямовано формувались адекватні змісту навчання поняття: 
“вихідне положення”, “руки вгору”, “руки в сторони”, “руки вперед”, 
“руки назад” і т.п.  Цілеспрямоване формування у сліпих школярів 
вербально–логічного, понятійного мислення   повинно було забезпечити 
стійку динаміку поступового збільшення кількості термінологічних 
(спортивних) понять, що передбачені програмою, і   водночас активізувати 
їхній словник. Сумарний  показник  понять у дітей 1–3 класів з 
порушенням зору становив 70–110  термінів. Зауважимо, що в 
експериментальних групах об’єм словника виявився набагато більшим. Ці  
результати були отримані на основі ситуалізації образно–наочної 
демонстрації, актуалізації когнітивного компонента  процесу формування 
рухових структур і вербальних методів  у органічному зв’язку з 
практичними методами навчання. У процесі дослідження було 
встановлено, що вербально–логічному уявленню дій, що вивчалися, була 
характерна властивість, панорамності, що дозволила сліпому школяру 
виходити подумки за межи диференційно засвоєних дій. Панорамність 
уявлень є когнітивно–кінестетичною основою інтеграції складу рухової дії, 
що вивчається, в цілісну структуру. Дотримуючись цього теоретичного 
положення у процесі корекційного навчання сліпих школярів, ми 
використовували  їхні  можливості в зоні актуального розвитку, опора на 
які дозволила індивідуально інтенсифікувати формування  зони 
найближчого  розвитку. За даними досліджень, особливо ефективно цей 
результат досягався на основі сполучення  словесного опису  сліпими 
школярами складу і структури рухової дії, що вивчалася з послідовним 
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виконанням фаз її техніки,   які постійно  були під контролем педагога та 
самоконтролем учнів. 

На всіх етапах реабілітаційної діяльності ми керувалися таким 
методичним  положенням корекційного навчання, як дотримання 
послідовності виконання рухів з послідовним ускладненням завдання, 
наприклад, виконання рухів у різних площинах  може бути   показником 
засвоєння рухів. 

Сформувавши у школярів низку опорних уявлень, ми переходили до 
більш тонких диференціювань. Розглянемо конкретно, яким же чином це 
здійснювалося  на прикладі рухів у плечовому суглобі. Завдання полягало 
втому, щоб навчити учнів розрізняти амплітуду рухів при відведенні рук у 
сторони, вгору. Задля цього ми сконструювали механічний кутомір, з 
допомогою якого сліпий міг сам установити заданий кут руху. 
Користуючись   цими приладом, ми навчали сліпих дітей виконувати точні 
рухи не тільки у плечовому, але й в інших суглобах (ліктьовому, 
колінному, тазостегновому, променезап”ятовому). При цьому, вчителем 
забезпечувався контроль за точністю рухового завдання (словесна корекція  
у вигляді “більш  на 5о”, “менш  на 10о”). За рахунок тактильного почуття 
учень і сам міг перевіряти точність своїх рухів. З цією метою ми ще 
використовували наклеєні під різними кутами на стінці мітки (обмежники), 
градусні сітки. Із технічних засобів застосовувалися індикаторно–
сигнальні влаштування, що забезпечували інформацію про траєкторію 
руху, його форму і час. Для з’ясування структури у статиці та динаміці 
було використано  шарнірні  моделі, муляжі, рельєфні малюнки. Для дітей 
із залишковим зором рельєфні малюнки обов’язково поєднувалися з 
кольором. Зауважимо, що низка вчених (Р.С.Муратов, Л.О.Семенов, 
Б.В.Сермєєв, Б.Г.Шеремет) рекомендують використовувати фоноскопи, 
звукові маяки та інші сигнально–індикаторні пристрої з метою розвитку в 
сліпих  здібності орієнтування у просторі. Ми їх використовували як 
додаткові матеріали. Крім того, ми застосовували реле часу із звуковою 
індикацією, механічні і електричні секундоміри для того, щоб сліпі діти 
вміли порівнювати і співвідносити часові інтервали під час виконання  
рухових дій. Особливу увагу ми звертали на оволодіння учнями 
правильними руховими діями, вмінням порівнювати силу стрибків, метань 
кидків з просторовими характеристиками, співвідношенням учнями 
просторових і часових параметрів з м’язовими зусиллями, розкриттю 
статистичних і динамічних характеристик рухів при пояснення. Водночас 
ми переконалися, що застосування ілюстративної наочності відіграє 
важливу роль при навчання рухових дій, оскільки показ демонструє 
техніку виконання рухів  ходьби, стрибків, перекатів і т п. Повторний 
метод вправ  був основним у вдосконаленні точності рухів у сліпих 
школярів на основі ОКД. Як було вже зазначено, під час декілька разового 
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повторення вправ на точність, спостерігалося три фази: поліпшення 
точності, її стабілізація і зниження. В результаті спеціального   
дослідження, виявлено, що оптимальною дозою вправ на точність є 
виконання вправ аж  до досягнення другої фази, тобто досить високого 
рівня точності. Кількість повторень під час вивчення нового руху 
збільшувалося до третьої фази. Якщо діти починали виконувати рухи із 
зростаючими типовими помилками, то виконання вправи припинялося. 

У процесі проведення уроків фізичної культури виконувалися 
спеціальні вправи для розвитку точності рухів. У ході одного заняття 
пропонувалося 10–12 вправ, спрямованих на вдосконалення точності рухів. 
Вправи були підібрані згідно з індивідуальними, віковими і статевими 
особливостями сліпих школярів. Насамперед було запропоновано вправи 
для диференціювання рухів у просторі, потім у часі і далі за ступенем 
м’язових зусиль. Зазначимо, що вправи на точність ми давали у вступній, 
підготовчій та основній частинах уроку. У підготовчій частині уроку, під 
час виконання загально–розвивальних, танцювальних вправ, ходьби, бігу, 
що були обов’язковими елементами кожного уроку, створювалися умови 
для виконання у сліпих учнів точності  рухів із застосуванням ОКД. В 
основній частині уроку формувалися оцінно–контрольні дії щодо точності 
виконання рухової дії, просторової орієнтації. 

Отже, послідовне корекційне навчання  молодших школярів з 
порушенням зору передбачало широке використання різного роду 
наочності, словесних інструкцій  і пояснень, системи різноманітних вправ, 
навчання і стимулювання оцінно–контрольних дій у процесі рухової 
діяльності на уроках фізичної культури і заняттях спортом відповідно до 
кожного з означених етапів. 
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Кушакова Н.І., Дяченко Л.О. 

ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ В 
УМОВАХ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ 

У статті аналізуються проблеми специфічного раціонального 
харчування, пов’язані з анатомо–фізіологічними особливостями організму, 
який ще не зупинив розвиток в умовах діяльності, підвищеної фізичної та 
розумової активності. 

Ключові слова: коферменти, вітаміни, внутрішнє середовище 
організму, життєдіяльність, білки, жири, вуглеводи, калораж, 
енергетичний баланс. 

Мета дослідження: вивчити значення вітамінів і мінералів у 
раціональному харчуванні студентів 1 курсу дефектологічного факультету 
СДПУ в умовах екологічної кризи. 

У процесі життєдіяльності людина весь час здійснює якусь роботу. 
Навіть у стані спокою, коли лежить у розслабленій позі, людина, сама того 
не усвідомлюючи, продовжує здійснювати роботу, бо в неї скорочується 
серце, відбуваються дихальні рухи, здійснюється обмін речовин у кожній 
клітині її організму. 
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Поповнення організмом енерговитрат, пов'язаних з виконанням 
роботи, відбувається тільки завдяки харчуванню та диханню, тобто 
надходженню та використанню їжі та кисню. 

Організм людини не тільки виконує роботу, в ньому безперервно 
відбуваються процеси побудови і поновлення клітин та тканин тіла, а 
також різних внутрішньоклітинних компонентів. Деякі клітини організму 
гинуть, замість них з'являються нові. У клітинах кожну годину їх життя, як 
правило, відбувається неодноразова заміна цілого ряду 
внутрішньоклітинних структур. Для всіх цих “ремонтних” робіт організму 
людини потрібен будівельний матеріал, який можна отримати тільки в 
результаті харчування. 

Нарешті, деякі біологічно активні поєднання, а саме певні гормони та 
коферменти в організмі людини створюються із специфічних речовин, які 
містяться лише в продуктах харчування і мають назву “вітаміни”. 

Таким чином, харчування являє собою складний процес надходження, 
травлення, всасування та асиміляції в організмі харчових речовин, 
необхідних для покриття його енергетичних витрат, побудування і 
поновлення клітин і тканин тіла і регуляції функцій всього організму. 

У процесі харчування фактори зовнішнього середовища вступають у 
тісний контакт з органами травлення, перетворюються під впливом 
травних ферментів, поступають у лімфу та в кров, таким чином, 
перетворюються у фактори внутрішнього середовища організму. 

Дуже важливо забезпечити надходження в організм необхідних 
харчових речовин в оптимальній кількості і в певний час. 

Раціональне харчування – це дотримання трьох основних принципів 
харчування: 

1. Рівновага між енергією, яка надходить з їжею та енергією, які 
витрачає людина під час життєдіяльності, інакше кажучи, баланс енергії. 

2. Забезпечення  балансу організму харчовими речовинами. 
3. Дотримання режиму харчування (певний час прийому їжі і певна 

кількість їжі при кожному прийомі). 
Раціональне харчування в комплексі з іншими гігієнічними засобами є 

профілактичним засобом, що посилює захисні сили організму людини. 
Їжа повинна бути різноманітною і повноцінною за хімічним складом 

та калорійністю. Спосіб приготування страв звичайний, різноманітний. 
Людям, схильним до повноти, слід обмежувати кількість жирної їжі, а 
також борошняних та солодких страв. Корисно вводити в меню овочеві 
страви, свіжі фрукти і ягоди, сир. Хліб головним чином чорний і сірий. 
Калорійність раціону залежно від віку, кліматичних умов і виконуваної 
роботи винна становити 3000–5000 калорій. 



Застосування принципів медичної реабілітації у 
відновлюванні здоров’я учнів та студентів 

 

59

Рекомендується чотириразове харчування. Сніданок повинен складати 
30–35 % денного раціону, другий сніданок (12–13 годин) – 15%, обід (17–
18 година) –40–45 %, вечеря (за 1,5–2 години) –10–15 %. 

Не рекомендується: перенасичення, зловживання спиртними напоями, 
нерегулярний прийом їжі. Обмежується прийняття важко засвоюваних 
продуктів – гусаків, качок, смаженої свинини. 

Нами було проведено дослідження харчування студентів 1–го курсу 
протягом тижня. 

 

Таблиця 1. 
 

Споживання студентами основних елементів харчування за один день 
тижня в середньому 

Деякі складові елементи 
харчування 

Са Р Вит. С 

Середні показники 426,889 747,855 50,7 
Норма 1000 1600–2000 70–100 

 

Таблиця 2. 
 

Споживання білків, вуглеводів, жирів студентами 1 курсу  
Складові їжі Білки Жири Вуглеводи Ккал 
Середнє: 76,9 82,1 275,6 2080 
Норма: 100–115 80–90 300–350 2400 

 

Таблиця 3. 
 

Аналіз споживання деяких складових харчування студентами  1 курсу 
Складові їжі Не отримали норми 

споживання 
(% студентів) 

Нормальне 
споживання 

(% студентів) 

Надмірний рівень  
споживання 

( % студентів) 
Білки 78,5 7,2 14,3 
Жири 60,7 10,7 28,6 
Вуглеводи 60,7 14,3 25 
Ккал 75 7,1 17,9 
Р 75 25 – 
Са 96,5 3,5 – 
Vt З 67,9 21,4 10,7 

 

Середньодобовий  рівень калоражу студентів складав 2080 ккал, що 
замало та відповідає 87 % до норми. 

Білки є найважливішою частиною нашого організму. Вони є 
“будівельним матеріалом”, з якого здебільшого утворюються клітини і 
тканини людського тіла. До складові білків входить азот, який відсутній у 
жирах та вуглеводах. Білки – джерело енергії. Кожен їх грам у нашому тілі 
може дати енергію в 4,1 великої калорії. Крім того, білки стимулюють і 
регулюють через нервову систему обмін речовин організму. 



Застосування принципів медичної реабілітації у 
відновлюванні здоров’я учнів та студентів 

 

60

У раціоні харчування білки виконують дуже важливу будівельну та 
регуляторну функцію в організмі і тому не можуть бути замінені іншими 
речовинами. Найбільш повноцінні білки містяться переважно в продуктах 
тваринного походження – м’ясі, яйцях, молоці, вершковому маслі. 

Вуглеводи здебільшого – джерело енергії. Слід відокремити, що 
вуглеводи легко “згорають” в організмі, швидко забезпечуючи необхідну 
для роботи енергію, яка добре використовується нервово–м'язовою та 
серцево–судинною системами. У людини можуть створюватися деякі 
запаси вуглеводів у вигляді глікогену, переважно в печінці та м'язах 
(майже до 400–500 г).  Міститься вуглевод у хлібі, овочах, цукрі, яйцях. 

Жири – енергетичний матеріал живого організму, джерело тепло 
утворювання в ньому; 1 грам жиру дає в 2,3 рази більше енергії, ніж 1 грам 
білків або вуглеводів.  Жирова тканина, володіючи значною пружністю, 
виконує ароматизуючи функцію, захищаючи від механічних пошкоджень 
шкіру та внутрішні органи. Жир, що міститься під шкірою, є провідником 
тепла, захищає організм людини від тепловіддачі. Сальні залози виділяють 
на поверхню шкіри жир, який пом'якшує шкіру, захищаючи її від 
висихання та тріщин. 

На відміну від інших харчових речовин жири можуть накопичуватися 
в організмі у великій кількості, створюючи  резервне джерело енергії. 
Жирові запаси людини можуть забезпечити їй життя при повній 
відсутності харчування протягом місяця.  Жири містяться в м'ясі, яйцях, 
молочних продуктах.  

Аналізуючи отримані в ході дослідження результати можна дати 
наступні поради студентам, які мають не достатнє, або навпаки, збільшене 
вживання білків, жирів, вуглеводів. 

78,5 % студентів, що мають недостатньо білків у раціоні харчування 
ризикують отримати порушення кровотвору, обміну жирів і вітамінів 
(виникають гіповітамінози), знижується імунітет, а самі хвороби 
протікають з ускладненнями. Щоб запобігти цього треба підвищити 
вживання сирів, гороху, квасолі, м'яса, риби, птиці, яєць, гречаної крупи 
ядриці, вівсяної крупи та пшона,  макаронів, житнього хліба, молока. А у 
14, 3 % студентів, білок у яких у раціоні є надмірним, вживання 
вищезазначених продуктів необхідно обмежити, інакше змолоду 
ризикують отримати захворювання печінки та нирок, бо печінка 
перевантажується від надмірної кількості амінокислот, які надходять до 
неї, а нирки – від виділення з сечею підвищеної кількості продуктів обміну 
білків. Ці органи згодом збільшуються в розмірі, і в них відбуваються 
небажані зміни. 

Щодо 60,7 % студентів, у яких вживання жирів у раціоні недостатнє, 
можна стверджувати, що в них можуть виникнути хвороби шкіри, 
порушення обміну речовин, а також зміни в капілярах. Щоб уникнути 
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цього, треба застосовувати більше продуктів, які містять жири. І навпаки, 
28,6 % студентам треба зменшити вживання таких продуктів, інакше 
можуть виникнути такі захворювання як атеросклероз, ожиріння, 
жовчокам’яна хвороба, порушується обмін холестеринові тощо. 

60,7 % студентів, в їжі яких міститься недостатньо вуглеводів, треба 
вживати більше рослинних продуктів, інакше в крові з'являться продукти 
неповного окислення жирів “кетонові тіла”, порушаться функції нервової 
системи та м'язів, почнеться послаблення розумової і фізичної діяльності, 
скоротиться тривалість життя.  

25 % студентів, навпаки, необхідно зменшити вживання вуглеводів, 
інакше такий раціон може призвести до ожиріння, а далі до діабету та 
атеросклерозові. 

Правильно організоване (у кількісному і якісному відношенні) 
харчування студентів є обов'язковою умовою для їх нормального 
фізичного розвитку і грає важли–ву роль у підвищенні працездатності та 
імунітету. 

Специфіка харчування студентів пов'язана з анатомо–фізіологічними 
особи–востями організму, який ще не припинив ріст, та умовами 
діяльності. Підвищена калорійність харчування в студентів пояснюється 
інтенсивним обміном речовин. 

Підвищені тепловитрати потребують більшої калорійності 
харчування. Оскільки їжі 18–и річним юнакам та дівчатам потрібна ще для 
росту та розвитку, збільшується потреба в білках та вітамінах. Потреба в 
жирах також підвищується, тому що змолоду містять вітаміни А, D, Е, К. 
Тривалі перерви в харчуванні та їжа всухом'ятку  можуть принести суттєву 
шкоду здоров'ю студентів. 

Виконання законів раціонального харчування гарантує нам 
збереження протягом багатьох років  високої фізичної та розумової 
активності, бадьорості та життєрадісності. 

Погіршення екологічної обстановки на планеті значно змінило і 
харчову цінність фруктів і овочів. Відомий кардіохирург професор 
Кристиан Барнард у своїй книзі «50 шляхів до здорового серця» пише про 
те, що в 1985 році в 100 м полуниці утримувалося 60 мг вітаміну З, а в 
1996 році – тільки 13 мг. З огляду на денну потребу у вітаміні З 75 мг, у 
наші дні необхідно з'їсти п'ятикратну порцію полуниці. При сучасних 
технологіях вирощування овочів і фруктів яблука втратили 80% вітаміну З, 
баклажани – 92%, шпинат  утратив 58% вітаміну С і 59% вітаміну В6, 
брокколи  втрачають 52% вітаміну В6, квасоля – 61% вітаміну В6 і т.д. Зі 
студентами 1 курсу ми склали середній добовий раціон кожного. 
Результати були незадовільні. Наше дослідження показало, що харчування 
студентів не відповідало вимогам раціонального. В раціоні переважали 
вуглеводи, мав місце дефіцит білка, вітаміна С та багатьох мікроелементів 
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– фосфору, магнію, кальцію та заліза. У раціоні переважали вуглеводи, мав 
місце дефіцит білка, дефіцит вітаміну С і багатьох мікроелементів – 
фосфору, магнію, кальцію і заліза. У зв’язку з цим, рекомендуємо 
студентам щоденно приймати полівітаміни, до складу яких входять 
незамінні мікроелементи, дуовіт. 

Висновки. Зі студентами 1 курсу проаналізували середній добовий 
раціон кожного. Результати були незадовільні. Наше дослідження 
показало, що харчування студентів не відповідало вимогам раціонального 
харчування. В раціоні переважали вуглеводи, мав місце дефіцит білку, 
вітаміну С та багатьох мікроелементів – фосфору, магнію, кальцію та 
заліза. У зв'язку з цим, рекомендуємо студентам щоденно приймати 
полівітаміни, до складу яких входять незамінні мікроелементи. 

Виконання законів раціонального харчування гарантує нам 
збереження протягом багатьох років високої фізичної та розумової 
активності, бадьорості та життєрадісності.  

Література: 
1. Барнард К. 50 путей к здоровому сердцу. – СМИЛ, 2001. – С. 28–34. 
2. Бурштейн А.И. Методы исследования пищевых продуктов. – К.: Госмедиздат 

УССР, 1963. – С. 367, 385, 407. 
3. Куценко Г.И., Жашкова И.А. Основы гигиены. – М.: Высшая школа, 1980. – С. 

60–77. 
4. Методические указания к практическим занятиям по гигиене для студентов/ 

Под ред. Ластюкова О.А.  – Донецк, 1971. 
5. Номограммы химического состава пищевых продуктов/Под ред. Ластюкова 

О.А. – Донецк, 1972. – 122 с. 
6. Петровский К.С. Гигиена питания. – М.: Медицина, 1975. – 392 с. 
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Донецьк: Нац. спілка письменників України, журнал “Донбас”, 2005. – С. 19–22. 

Логвінова Л.Л., Лактюшина Т.Л. 

ОСОБЛИВОСТІ ГНОСТИКО–ПРАКСИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У 
ДОШКІЛЬНИКІВ З НЕВИРАЖЕНОЮ ФОРМОЮ ДИЗАРТРІЇ 
У статті відображені особливості розвитку гностико–праксичних 

уявлень у дітей із мінімальною формою дизартрії та показані основні 
шляхи їх логопедичної корекції у процесі спеціально організованого 
навчання. 

Ключові слова: гностико–праксичні уявлення, церебральний параліч, 
перцептивні дії, оптико–просторова орієнтація, гіперкінез, під’язиковий, 
трійчастий, лицьовий нерви, мінімальна (невиражена) форма дизартрії, 
дермографізм, синкінезія, дошка Сегена, проби Хеда, фігури 
Попельрейтера, тест Бентона. 
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Виражена патологія рухового аналізатора у співвідношенні з різними 
сенсорними порушеннями та відхиленнями у розвитку системи між 
аналізаторних зв’язків у дітей з церебральними паралічем обумовлює 
порушення різних видів перцептивних дій (розглядування, слухання, дотик 
тощо), тактильного сприймання, порушення сприймання простору і часу 
(Іполітова М.В., Калижнюк Е.С., Мамайчук І.І., Симонова Н.В., Ейдінова 
М.Б. та інші). 

Такі порушення проявляються у дітей із стертою, тобто мінімальною 
формою дизартрії. Але до цього часу особливості формування оптико–
просторових уявлень у дітей з невираженою формою дизартрії не досить 
вивче–ні, на що вказують такі автори, як Лопатіна Л.С., Симонова Н.В., 
Ейдінова М.Б. 

Актуальність цього дослідження обумовлена тим, що без глибокого 
знання компенсаторних можливостей вищих психічних функцій дітей 
даної категорії важко собі уявити створення ефективних засобів 
спеціального навчання і виховання даної категорії дітей. 

Предметом нашого дослідження були оптико–просторові 
орієнтування у дітей. 

За гіпотезу нашої роботи ми обрали передбачення того, що в 
результаті впровадження в корекційний процес спеціальних прийомів 
формування оптико–просторових уявлень у дітей з невираженою формою 
дизартрії можливе якісне поліпшення їх гностико–мнестичних функцій та 
просторового аналізу і синтезу. 

Мета дослідження – розробка найбільш ефективних шляхів 
формування гнозису та праксину у дітей з мінімальною дизартрією. 

Завдання дипломної роботи полягали в: 
1) проведенні наукового аналізу вивчення даної проблеми в теорії та 

практиці логопедії; 
2) вивченні стану фізичного та неврологічного розвитку даної 

категорії дітей; особливостей їх оптико–просторової орієнтації та зорово–
просторових уявлень; 

3) теоретичному обґрунтуванні, розробці та апробуванні методики 
формування у дітей зорово–просторових орієнтувань; 

4) доведенні ефективності впровадженої методики з розвитку 
гностико–мнестичної функції у дітей із стертою формою дизартрії. 

У ході дослідження були використані такі методи, як теоретичний 
аналіз психолого–педагогічної літератури з проблеми дослідження; 
вивчення педагогічної, методичної та психологічної документації на 
обстеженні дітей, аналіз досвіду роботи педагогів; спостереження за 
діяльністю дітей в різних умовах; педагогічний експеримент 
(констатуючий та навчальний); контроль за ефективністю проведеної 
роботи; кількісний та якісний аналіз експериментальних даних. 



Застосування принципів медичної реабілітації у 
відновлюванні здоров’я учнів та студентів 

 

64 

Дослідженнями Калюжнюк Є.С., Сапунової О.М., Симонової М.В. та 
інших доведене, що у дітей з невираженою формою дизартрії 
спостерігаються різноманітні порушення оптико–просторових уявлень, в 
основі яких лежать різноманітні за ступенем та локалізацією порушення 
вищих функцій кори, які мають як частковий, так і загальний характер, що 
приводить до порушень звуковимови, яке обумовлене порушеннями 
інервацій мовної мускулатури. При цьому наголошується на той факт, що 
ці недоліки мають змазаний та невиражений характер. Крім того 
підкреслюється, що у даної категорії дітей відмічається недорозвинення 
оптичних та просторових орієнтувань. 

На основі аналізу спеціальної літератури, встановлено, що в 
логопедичній літературі не досліджувались питання про особливості 
оптико–просторових уявлень у дітей з мінімальною дизартрією та шляхи 
корекції цих порушень. У зв’язку з чим дана проблема стала предметом 
нашого вивчення. 

Основною метою констатуючого експерименту було виявлення 
особливостей розвитку оптико–просторових орієнтувань у дітей з 
невираженою формою дизартрії. Завданнями дослідження було:  

1) вивчення фізичного та неврологічного статусу дітей; 
2) обстеження їх гностико–праксичних орієнтувань. 
На першому етапі вивчались анамнестичні дані дітей, їх фізичний та 

психолого–педагогічний статус, стан нервової системи. При цьому 
використовувались видозмінені тести Л.С. Виготського, Біне, Піаже. 

На другому етапі вивчалось зорове сприймання, просторові уявлення, 
зоровий аналіз та синтез (орієнтування в схемі власного тіла, 
диференціація правих та лівих частин тіла), орієнтування у 
навколишньому просторі, розуміння та вживання прийменникових 
конструкцій, що позначають просторові відношення. 

Для вивчення зорового сприймання та розпізнавання 
використовувалась методика О.Р. Лурії, яка включала: підбір предметів за 
взірцем та називання кольору (4 кольори), підбір за взірцем геометричних 
фігур; розпізнавання реальних об’єктів, реальних та контурних зображень, 
перекреслених зображень, фігур Поппельрейтера, недомальованих 
контурних зображень, буквений а цифровий гнозіс. 

При дослідженні просторового сприймання, просторових уявлень, 
зорового аналізу та синтезу використовувались такі завдання, як:                
1) вивчення просторової організації рухів (проби Хеда); 2) визначення 
просторого розташування предметів відносно до дитини, тобто до себе;          
3) конструктивний Праксин (за Лурією та з використанням тесту 
візуальної ретенції Бентона); розуміння змісту сюжетних малюнків 
“білочка за деревом”, “коза за парканом”; виявлення відсутніх деталей в 
зображеннях. 
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Нами було обстежено 20 дітей із стертою дизартрією у віці 6–8 років, 
які відвідували дошкільні установи № 7, № 29 м. Дніпропетровська. 

При дослідженні неврологічного статусу виявлено, що майже у 100 % 
дітей спостерігалось порушення діяльності під’язикового нерву, що 
проявлялось у вигляді певної обмеженості рухів язика в сторону, у 
гіперкінезах, при повторних рухах спостерігалось швидке втомлення, 
уповільненість рухів язика та посиніння його кінчика. Порушення 
трійчастого нерва призводили до появи синкінезій у вигляді повтору 
голови, язика, губів в сторону. Асиметрія лицьового нерва вела до 
згладженості правої або лівої носо–губної складини. У 30 % дітей 
відмічалось недостатнє скорочення м’якого піднебіння. Голос у 45 % був 
тихим, глухуватим з невеликим носовим відтінком. 

Крім того у даної категорії дітей відмічались зміни з боку 
вегетативної нервової системи у вигляді пітливості долонь та стоп, 
стійкого червоного дермографізму.  

Обстеження уваги у дітей з нормальним розвитком та у дітей з 
мінімальною дизартрією показало, що вона порушена майже вдвоє. 
Вивчення стану пам’яті показало, що при встановленні послідовності 
розташування малюків, 20 % дітей з дизартрією правильно виклали лише 
дві перші картки, а 45 % – по 3–4 картки. 

При запам’ятовуванні слів виявилось, що лише 30 % дітей–
дизартриків запам’ятали всі п’ять слів, а остання частина дітей не змогли 
відтворити повну послідовність. 

Таким чином у дітей з дизартрією відмічались своєрідні порушення 
уваги та пам’яті, які обумовлені недорозвиненням фонематичного слуху та 
активної уваги. 

Дослідження вміння узагальнювати предмети за певними групами 
показало, що лише 35 % дітей з мінімальною дизартрією самостійно 
володіють даною навичкою; 65 % – потребували допомоги, або зовсім не 
змогли виконати завдання. 

При складання оповідання за малюнком лише 35 % даних дітей 
впорались із завданням. Друга частина дітей назвали лише окремі 
предмети, але не змогли об’єднати їх спільним сюжетом. 

Діти зі стертою формою дизартрії в недостатній мірі орієнтувались у 
розмірі, формі, кольорі та напрямку фігур, не зразу знаходили потрібні, 
коливались у правильності виконання завдання. 

Вивчення зорового сприймання та гнозису показало, що 35 % дітей 
плутають або змішують поняття форми і розміру; розміру і кольору; форми 
і кольору; в той час, як завдання по підбору за взірцем і називанню кольору 
геометричних фігур вони виконують без помилок. Досить легко діти 
виконують завдання з дошкою Сегена, але у них виникають труднощі при 
вкиданні об’ємних призм в “коробок форм”. 
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Завдання по розпізнаванню реальних об’єктів, їх зображень та 
контурних зображень предметів не викликають у дітей труднощів, в той 
час як називання контурних предметів, накладених один на одного (фігури 
Попельрейтера) викликають утруднення у 50 % обстежених. При 
накладанні 2–3 контурів 25 % дітей роблять помилки, а при збільшенні їх 
кількості зростає і кількість помилок. 

При визначенні елементів букв і цифр з труднощами стикались 35 % 
дітей. Складними для них були завдання з додавання недостатніх 
елементів, перероблення однієї букви в іншу. (Наприклад, з Р зробити Ф). 

На основі аналізу типових помилок за результатами дослідження 
зорового сприймання та гнозісу, нами були визначені три групи логопатів з 
високим, середнім та низьким рівнем розвитку цих процесів. 

Дослідження стану зорової пам’яті (відтворення послідовності 
розкладання п’яти малюнків) показало, що його використання було 
важким для половини дітей. Вони виконували завдання невпевнено, 
перекладали малюнки, були розгубленими. 10 % дітей змогли правильно 
розкласти лише 2 перші картки; 30 % дітей – по 3–4. 

При виконанні другого завдання, яке передбачало лише відбір 4 
картинок, що їх треба було запам’ятати із загальної кількості, діти 
справились більш успішно: 80 % – назвали 3 картинки; 35 % – 
утруднювались у називанні; 50 % – чотири картинки назвали вірно. 

Дослідження етапу орієнтування у просторі показало, що 60 % дітей 
виконали пробу Хеда за показом дорослого і лише 35 % за словесною 
інструкцією. При визначенні розташування предметів відносно самого себе 
тільки 25 % дітей виконали завдання вірно, 75 % – не змогли виконати 
його. 

При виконанні тесту Бентона помилки спостерігались у 55 % дітей. 
Типовими були: пропуски окремих фігур у 40 % , їх повторення (у 45 %), 
порушення послідовності у 45 %, що свідчить про порушення оптико–
просторових уявлень, зорової пам’яті та просторового сприймання. 

Завданнями навчального експерименту  були: 1) виховання здібностей 
до розпізнавання та виділення зорово–просторових ознак у навколишніх 
об’єктах і явищах у відношенні одне до одного та до  суб’єкту;                
2) засвоєння словесних позначень просторових відношень, їх розуміння та 
активізація в експресивному мовленні; 3) розвиток вміння 
використовувати знання про просторові відношення в активній діяльності. 

При проведенні навчально експерименту використовувались такі 
форми роботи, як заняття (фронтальні та під групові), ігри, ігрові вправи, 
завдання, індивідуальна робота та робота з батьками. Нами були визначені 
наступні етапи роботи:  

І. розвиток зорового сприймання (гнозису): уявлень про форму, 
розмір, колір; формування концентрації уваги, буквенного гнозису. 
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ІІ. Розвиток зорової пам’яті (мнезису). 
ІІІ. Формування просторового сприймання та уявлень, просторового 

аналізу та синтезу: орієнтування у схемі власного тіла, у просторі, 
числовому ряді, графічне відтворення напрямків, уточнення конкретних 
просторових значень прийменників. 

Дана система роботи передбачає розвиток у дітей орієнтовних дій (за 
Л.І.Божович), розвиток сенсорно–маніпулятивної діяльності (за Піаже). 

Робота розпочиналась з комплексу завдань по уточненню уявлень 
дітей про сенсорні еталони, тобто про основні різновиди кожної якості та 
відношень – кольору, форми, розміру предметів та їх положення у 
просторі. 

Для корекції сприймання намальованих зображень, розвитку та 
концентрації уваги дітей використовувались дидактичні ігри: “Чого не 
вистачає?”, “Хто без чого?”, “Знайди пару”, “ Знайди відмінність у 
картинках” та інші. 

Завдання на буквенний гнозис виконувались як елемент навчання 
грамоти, здебільшого на індивідуальних заняттях, при цьому вводився 
додатковий стимул: отримання певної кількості балів за вірно виконане 
завдання. 

На другому етапі проводився поступовий перехід від розвитку 
зорового сприймання до розвитку просторового сприймання та уявлень. В 
роботу включались різноманітні аналізатори. З метою розвитку зорової 
пам’яті впроваджувались ігри: “Чого не стало?”, “Що змінилось?”, зорові 
диктанти, дидактичні ігри “Скажи, що запам’ятав?”, “Чудова торбинка”, 
“Склади сам” та інші. 

На третьому етапі використовувався комплекс завдань та вправ, який 
передбачав оволодіння дітьми схемою власного тіла, напрямками в 
просторі, орієнтуванням у навколишньому “невеликому” просторі. Дітей 
тренували у визначенні послідовності предметів та зображень (наприклад, 
ряду малюнків з зображенням фруктів, тварин та інше), а також графічних 
знаків. Ці завдання сприяли тренуванню руки та зору в послідовному 
переміщенні в заданому напрямку. 

З метою формування поняття “ряд” уточнювали та збагачували 
просторові та часові уявлення дітей і закріплювали їх у слові. Заповнюючи 
ряд предметами, які несли в собі якусь ознаку (колір, розмір, форму), 
поповнювали уявлення дітей та їх словник. 

При формуванні прийменникових конструкцій враховували їх появу в 
онтогенетичному розвитку дитини, спочатку відпрацьовували 
прийменники в, на, під з яскраво вираженим предметним змістом, а 
пізніше – прийменники над, з, біля, перед, між, по та інші. Спочатку 
прийменник відпрацьовувався тільки з іменником однієї відміни, потім 
підключались іменники інших відмін. 



Застосування принципів медичної реабілітації у 
відновлюванні здоров’я учнів та студентів 

 

68

Для закріплення правильного вживання прийменників в самостійній 
мові дітям пропонувалось назвати місце розташування його на малюнку, 
придумування речень на основі дії або словосполучення. 

Висновки і перспективи подальших досліджень в даному напрямі. 
Перевірка ефективності запропонованої нами системи вправ провадилась 
при порівнянні результатів обстеження дітей експериментальної та 
контрольної груп. За її результатами встановлено стан сформованості 
оптико–просторових уявлень у дітей експериментальної групи поліпшився 
у середньому за всіма показниками приблизно в 1,5 рази. Позитивна 
динаміка дозволяє говорити про наявність у дітей із стертою формою 
дизартрії потенційних можливостей, розвитку даних навичок, що є 
можливим при цілеспрямованому корекційному впливі. 

Література: 
1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968. 
2. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. – М., 1960. 
3. Ипполитова М.В. К вопросу о пространственных нарушениях детей с 

церебральным параличом. Проблемы психического развития аномального ребенка. – 
М., 1966. 

4.  Ипполитова М.В. Формирование предложно–падежных конструкций в речи 
учащихся с церебральным параличом// Дефектология – 1986. – № 2.  

5. Лопатина Л.С., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 
дошкольников. – СПб.: РГПУ им. Герцена, 2001. 

6. Мамайчук И.И., Бахманова Е.Н. Комплексное психологическое исследование 
больных со спастической формой детского церебрального паралича//Дефектология. – 
1984. – № 6. 

7. Сапунова Е.М., Калижнюк Э.С. К вопросу о зрительно–пространственных 
нарушениях и путях их коррекции у детей дошкольников с церебральными 
параличами//Дефектология. – 1975. – № 6. 

Одинченко Л.К., Одинченко І.В. 

ОЗДОРОВЧА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛІ–ІНТЕРНАТІ 

ДЛЯ СЛІПИХ ТА СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ 
Серед найважливіших завдань сьогодення є здійснення системи 

заходів по зміцненню здоров’я дітей і молоді, дотримуванню ними 
здорового способу життя, формуванню всебічно розвиненої особистості. 
Тому невипадково в навчальних закладах України фізичне виховання є 
невід’ємною частиною навчально–виховного процесу і базується на 
принципах індивідуального та особистісно – орієнтованого підходу, 
пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого застосування 
різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення. 

Шкільний вік – важливий етап фізичного виховання дітей. У школі 
закладаються основи здоров’я, довголіття та гармонійного фізичного 
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розвитку. І хоч цей розвиток є закономірним біологічним процесом, проте, 
враховуючи анатомо–фізіологічні та психологічні особливості дитини 
можна в потрібному напрямку впливати на розвиток організму учня. 

Рух є природною біологічною потребою дітей. Адже рухи – це 
необхідна умова нормальної життєдіяльності. Вони є важливим фактором 
розвитку та загартування дитячого організму. Крім того, під час руху в 
організмі дитини проходять важливі зміни, які сприяють розвиткові 
психічних процесів, формуванню позитивних моральних та вольових 
якостей. Недостатність рухової діяльності навпаки призводить до кволості, 
ослаблює організм і стійкість його проти різних захворювань. Учні не 
впевнені в своїх силах, погано вчаться, вони не відчувають бадьорості. 
Малорухливість негативно позначається на розумовому розвитку, знижує 
працездатність. Це свідчить про тісний взаємозв’язок розумового і 
фізичного розвитку. 

Проблема фізичного виховання та рухливої активності набуває 
надзвичайно важливе значення для дітей з вадами зору. Підготовка цієї 
категорії учнів до життя у широкому соціальному середовищі, включення 
в суспільно корисну працю прямо пов’язане зі зміцненням здоров’я, 
підвищенням фізичної працездатності організму, формуванням рухових 
умінь і навичок.   

Спеціальні дослідження і педагогічна практика дають підстави 
говорити про те, що відсутність здорового сприймання у незрячої дитини 
не дає їй можливості спостерігати рухи у зрячих, наслідувати їх і 
контролювати свої. Особливостями фізичного розвитку дітей з вадами зору 
є недостатньо розвинута просторова орієнтація, неправильна ходьба, біг, 
дотик, порушення осанки, координації, ритму та швидкості рухів 
(М.І.Земцова, Л.Ф.Касаткін, В.О.Кручинін, Л.І.Солнцева, Б.П.Сєрмеев 
тощо). В дослідженнях також відзначається, що дефекти зору істотно 
ускладнюють відношення особистості сліпого й слабозорого до 
навколишнього середовища, до різного роду діяльності, до самостійного 
життя, обумовлюють значні утруднення в характері їх ділового й вільного 
спілкування, відхід від контактів з навколишніми, орієнтацію на свій 
внутрішній світ, тобто позицію «ізоляції» (В.Кобильченко, А.Г.Литвак, 
І.С.Моргулис, Є.П.Синьова тощо). 

Кожен із батьків хоче бачити своїх дітей здоровими, бадьорими, 
справжніми й сильними. Формування цих якостей залежить від 
навколишнього середовища та умов, які повинні бути створені вчителями, 
вихователями у тісному контакті з батьками. Вирішення освітніх, 
виховних та оздоровчих завдань в умовах школи–інтернату сприяє 
гармонійному розвитку функцій молодого організму, прищеплює навички 
здорового способу життя, виховує в школярів звичку систематично 
займатися фізичними вправами, додержувати гігієнічних вимог.  
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Основною організаційною формою фізичного виховання в усіх типах 
навчально–виховних закладів є урок, який має науково обґрунтовану 
структуру і проводиться відповідно до навчальних програм, Уроки 
забезпечують дітям і молоді базовий обсяг фізкультурних знань, умінь і 
навичок. Крім уроків, широко використовуються різноманітні позаурочні 
форми: фізкультурно–оздоровчі заняття в режимі дня, заняття в 
фізкультурних гуртках і спортивних секціях тощо. Позанавчальна 
діяльність школярів виходить за межі навчальної програми і реалізується у 
відповідності з особистим вибором, нахилами та інтересами учнів. Вона 
продовжує і доповнює навчання на уроці, тому організується у 
відповідності до тих закономірностей, принципів та вимог, що й 
навчальний процес. Головна педагогічна ідея, що покладена в основу 
позакласної роботи, – це створення умов, які забезпечують безперервність 
навчального і виховного процесів, їх єдність на основі диференціації та 
широкої індивідуалізації цього процесу. Тільки сполучення навчальної і 
позакласної роботи дає ключ до цілеспрямованого управління навчально–
творчою діяльністю школярів. 

В  Слов’янській спеціальній загальноосвітній школі–інтернаті для 
сліпих та слабозорих дітей I–III ступеню доповнюють систему 
обов’язкових фізкультурних занять, сприяють більш повному розвитку 
індивідуальних можливостей, створюють справжні умови для корекції 
психофізичних вад сліпих та слабозорих учнів такі види спорту, як легка 
атлетика, плавання, пауєрлифтинг, футзал, голбол.  

Заняття футзалом та голболом при правильній організації 
педагогічного процесу – могутній засіб зміцнення здоров’я, підвищення 
працездатності і росту спортивної майстерності молоді. У процесі занять в 
учнів з вадами зору виробляються складні і різноманітні рухові навички; 
виникають і вдосконалюються умовно–рефлекторні зв’язки між корою 
головного мозку, руховим апаратом і внутрішніми органами; поліпшується 
координація і орієнтація у просторі, прискорюється реакція; підвищується 
загальний рівень фізичної підготовленості, технічної і тактичної 
майстерності школярів. Ці спортивні ігри розвивають силу, швидкість, 
витривалість, спритність, сміливість, рішучість, наполегливість, силу волі, 
почуття товариськості. Навчально–тренувальний процес також сприяє 
формуванню особистості юного спортсмена, становленню норм поведінки.  

Невід’ємною частиною навчально–тренувальної роботи є змагання. 
Вони мають величезне значення, тому що стимулюють юних футболістів 
та голболістів до вдосконалення фізичної, технічної і тактичної підготовки. 
Крім того сама специфіка змагань (урочистість, присутність глядачів, 
нагороди тощо) спонукає школярів повніше виявляти свої кращі 
особистісні якості.  
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Команди з футзалу та голболу Слов’янської спеціальної 
загальноосвітньої школи – інтернату для сліпих та слабозорих дітей ще 
молоди, але вже встигли прийняти участь в декількох турнірах.  

Команда з футзалу у своєму дебютному виступі на чемпіонаті області 
серед інвалідів по зору в березні 2004 р. у м. Соледарі зайняла 6–е 
(останнє) місце. Однак, це була єдина дитяча команда, решта команд 
складалася з дорослих спортсменів. Побачивши перспективу учнів, 
керівництво обласного інваспорту вже неодноразово запрошувало команду 
з футзалу на турніри різного рівню: щорічні турніри присвячені Дню 
незалежності України (п.Милекино, м.Сєверськ Донецької області), 
офіційні чемпіонати  області (м.Горловка Донецької області). На цих 
змаганнях  молода команда в завзятій боротьбі постійно здобувала призові 
місця. Також шкільна команда за минулі ріки провела ряд товариських 
зустрічей в м. Макіївці,  м. Артемівську,  м. Маріуполі, м.  Донецьку. Слід 
зазначити, що деякі гравці є кандидатами в збірну області по футзалу. 

Ще молодше секція голболу. Голбол – екзотичний вид спорту. Щоб 
було зрозуміло всім – це футбол руками для сліпих, який заснований на 
тактильно–слуховом способі сприйняття. Гра ведеться дзвенячим м'ячем 
(ролингболом). Голбол дає можливість людям із глибокою зоровою 
патологією перебороти страх простору й почуття непевності, усунути 
дефіцит рухової активності, виявити свої резервні можливості, одержати 
задоволення від гри. 

За два роки роботи шкільної секції з голболу досягнуті певні 
результати. Команда хлопчиків цього року досягла права виступати у 
фінальному турнірі ХІІІ спартакіади «Повір у себе» у Міжнародному 
Дитячому Центрі «Артек». Побачивши гру команди керівництво 
Українського Центра «Инваспорт» відзначило, що у фаворитів у цьому 
виді спорту м. Полтави й м. Харкова з'явився гідний конкурент.  

З минулого навчального року в школі сформована й команда дівчат. 
Перша спроба виступу була не зовсім вдалою. На чемпіонаті України в 
м.Харкові команда зайняла 6–е (останнє місце), але це величезний досвід. 
Дівчата побачили як грають команди Полтави, Львова, Харкова. Невдача 
першого виступу не відбила у дівчат бажання займатися голболом, а навпаки, 
по спортивному заманила їх. І може наступить момент, коли й хлопчики й 
дівчата разом будуть виступати у фіналі спартакіади «Повір у себе». 

Досягнуті значні успіхи в роботі секцій свідчать про необхідність 
подальшого вдосконалювання  цих напрямків в гуртковій корекційній 
роботі з метою вдосконалення техніко–тактичної майстерності і розвитку 
фізичних якостей школярів з порушеннями зору. 

Необхідно зміцнювати здоров'я учнів ні ліками, а самим природним 
шляхом – фізичними вправами. Ще писав Аристотель: ”Ніщо так не 
виснажує і не руйнує людину, як тривала фізична бездіяльність”. Саме 
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зміцнення фізичного та психічного здоров’я кожної дитини відкриває 
широкі можливості для більш гармонійного  розвитку її особистості, 
повноцінної соціалізації  та інтеграції в суспільство. 
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ВПЛИВ НАВАНТАЖЕНЬ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИСТИЧНОГО 
ПОХОДУ НА РОЗВИТОК РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ 
У статі висвітлюється особливості фізичної підготовки під час 

туристичного походу. Автор розглядає засоби та методи розвитку 
фізичної і функціональної підготовленості юних туристів. 

Ключові слова: туристичний похід, рухові здібності, фізичні 
навантаження, функціональна підготовка. 

Актуальність. Одним із напрямків попередження хвороб і реалізації 
генетично запрограмованого довголіття громадян України в умовах 
сьогодення є зростання функціональних резервів адаптації організму до 
несприятливих умов навколишнього середовища. Адаптація є одним з 
найдієвіших засобів, що допомагають вижити і зберегти здоров’я в умовах 
недостатньої рухової активності [4]. Гіподинамії на сьогоднішній час 
можна протиставити регулярні фізичні навантаження, зближення з 
природою, зміну негативних емоцій на позитивні тощо. Усі ці чинники 
здоров’я успішно поєднані в активному туризмі  [1,6,7]. В результаті 
занять активним туризмом підвищується рівень витривалості, зростає 
продуктивність діяльності, активізується механізм перебігу відновних 
процесів, зростають резерви киснезабезпечуючих систем, терморегуляції, а 
також систем нейрогуморальної регуляції функцій, що позитивно 
проявляються на стані психіки туристів.  

Туризм, розглядається Л.П. Матвєєвим, як компоненти фізичної 
культури, “...який не є значним фізичним навантаженням і не викликає 
фундаментальних змін у фізичному статусі організму, але відіграють 
значну роль в оптимізації функціонального стану, нормалізує його на 
деякому рівні і тим самим сприяє формуванню сприятливого висхідного 
фону для перебігу основних процесів життєдіяльності” [4]. Це положення 
вченого вказує на активність використання навантажень туристичних 
походів в оздоровленні населення країни.  



Застосування принципів медичної реабілітації у 
відновлюванні здоров’я учнів та студентів 

 

73

Виходячи з вищезазначеної актуальності проблеми оздоровлення 
людини активним туризмом, метою нашого дослідження було 
встановлення ефективності тижневого туристичного походу і відповідного 
за тривалістю підготовчого періоду щодо розвитку фізичної і 
функціональної підготовленості юних туристів. 

Методика. Педагогічним експериментом передбачалося комплексне 
обстеження двох груп учнів (по 25 в кожній), одна з яких 
(експериментальна) брала участь в оздоровчому 8–ми денному 
туристичному поході. З метою підготовки до туристичного походу 
учасники  експерименту виконували тижневий комплекс фізичних вправ. 
Для розвитку сили використовували повторний метод, метод 
субмаксимальних зусиль та метод “до відмови”; для розвитку еластичності 
м’язів і рухливості суглобів – вправи на розтягнення. З метою розвитку 
механізмів аеробного енергозабезпечення використовували статодинамічні 
вправи з інтенсивністю скорочення м’язів 20–50% МДС,  з темпом близько 
15–20 повторень за 25–40 с. Вправи виконували методом колового 
тренування, без тривалого періоду розслаблення працюючих м’язів, до 
появи незначних больових відчуттів в м’язах; інтервал відпочинку для 
кожної м’язової групи – 5–10 хв. 

Після підготовчого періоду учні експериментальної групи (4 осіб) 
взяли участь у восьмиденному туристичному поході. За час походу 
учасники пройшли близько 100 км на висоті 1300–1800 м над рівнем моря. 
Час руху на маршруті – 40–45 хв., час відпочинку між ними – 10–15 хв., 
обідня перерва – 1,5 –2 год., вага вантажу – 15–20 кг.  

Інтенсивність фізичних навантажень під час руху за частотою 
серцевих скорочень (ЧСС) – 100–120 ск/хв. 

При організації туристичного походу нами враховувалися мотивація 
учасників туристичного походу, їх функціональні і рухові можливості. При 
плануванні і виконанні циклічних вправ враховували індивідуальну 
реакцію кожного туриста на навантаження за ЧСС на рівні порогу 
анаеробного обміну (АнП). 

Гранична величина ЧСС (ЧСС АнП) розраховувалась щодо найменш 
підготовленого учасника туристичного походу. Тривалість щоденного 
походу складала 3–4 год. Маршрут ділили  на ділянки роботи по 40–50 хв. 
з інтервалами відпочинку по 10–20 хв., які заповнювали пасивним і 
активним відпочинком. 

Рівень розвитку рухових здібностей досліджуваних учнів до початку 
експерименту і після нього визначали за загально прийнятими методиками 
[9, 8]. Загальний рівень фізичної підготовленості  юних туристів визначили 
за індексом Гарвардського степ–тесту (ІГСТ). 

Біометричну обробку отриманих результатів проведено методом  
варіаційної систематики з визначенням критерію Стьюдента. 
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Результати дослідження. Вплив оздоровчого туристичного походу 
щодо розвитку рухових здібностей обстежуваних виявився 
неоднозначним.  

Таблиця 1. 
 

Вплив фізичних навантажень оздоровчого туристичного походу на 
розвиток окремих фізичних здібностей  юних туристів (М±m; n = 12) 

До початку експерименту Після експерименту  
Досліджувані 
показники 

Контр.група Експерим. 
група 

Різниця, 
% 

Контр. група Зміна 
пок–
ка,% 

1. Біг 100м, сек 14,1± 0,15 14,2±0,27 0,7 14,0± 0,18 0,1 
2. Біг 3000м, сек 895,5± 21,2 9,02± 19,4 0,7 885,1 ± 21,1 1,1 
3. Стрибок з 

глибокого присіду у 
висоту 

29,2 ± 1,6 29,7± 1,2 1,7 30,0 ± 1,5 2,5 

4. Піднімання ніг, 
разів 

17,8 ± 0,7 17,6 ± 0,5 1,1 18,0 ± 0,7 0,9 

5. Віджимання, 
разів 

21,5 ± 1,7 22,0 ± 1,4 2,3 22,0 ± 1,8 2,3 

6. Присідання на 
одній нозі (сек) 

9,3 ± 0,1 9,6 ± 0,2 3,2 9,3 ± 0,1 0,3 

7. Гнічкість 
хребта, см 

9,0 ± 0,5 9,5 ± 0,7 5,5 9,3 ± 0,5 3,7 

8. ІГСТ,ум.од. 66,8 ±1,9 68,1  ± 2,2 1,9 67,5 ± 1,9 0,9 
 

Таблиця 2. 
 

Вплив фізичних навантажень оздоровчого туристичного походу на 
розвиток окремих фізичних здібностей  юних туристок (М±m; n = 12) 

До початку експерименту Після експерименту Досліджувані 
показники 

 
Контр. 
група 

Експерим. 
група 

Різниця, 
% 

Контр. 
група 

Зміна 
пок–ка,% 

1. Біг 100м,сек 16,48± 0,19 16,4±0,22 0,4 16,46± 0,18 0,1 
2. Біг 3000м, сек 664,1± 21,2 667,5±18,7 0,5 660,1 ± 20,1 0,6 
3. Стрибок з 

глибокого присіду у 
висоту 

25,0 ± 1,8 24,5± 1,1 2,0 25,2 ± 1,9 0,6 

4. Піднімання ніг, 
разів 

13,8 ± 0,8 14,0 ± 0,5 1,4 14 ± 0,7 1,2 

5. Віджимання, 
разів 

12,6 ± 1,1 12,3 ± 1,6 2,3 12,8 ± 1,3 1,3 

6. Присідання на 
одній нозі (сек) 

14,0 ± 0,4 14,5 ± 0,4 3,5 13,7 ± 0,4 1,5 

7. Гнічкість 
хребта, см 

12,0 ± 1,3 11,6 ± 1,2 3,3 12,5 ± 1,3 4,1 

8. ІГСТ, ум.од. 65,3 ±1,8 65,1  ± 1,3 0,3 66,5 ± 1,8 1,8 
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Як видно з даних таблиць 1, 2 найбільш виразних змін зазнали 
показники швидкісної витривалості та гнучкості хребта досліджуваних. 

Так, до походу різниця показників швидкісної витривалості у юнаків 
контрольної і експериментальної груп була не суттєвою (1,4%). Після 
експерименту юнаки контрольної групи покращили свій результат лише на 
0,9%, тоді як у юнаків експериментальної групи цей показник зріс на 
13,2% (Р<0,02). У дівчаток до експерименту різниця показників по 
контрольній та експериментальній групах була 1,1%. В кінці експерименту 
швидкісна витривалість по контрольній групі зросла  всього на 1,2%, в 
експериментальній – на 16,6% (Р<0,05).  

Значних змін зазнав показник гнучкості хребта, який до експерименту 
у юнаків контрольної групи становив 9,5 см. В кінці експерименту 
гнучкість хребта юнаків контрольної групи покращилася на 3,7%, 
експериментальної на – 21% (Р<0,05). Ще яскравішими ці показники були 
у дівчаток, у яких різниця складала 5,5%. В кінці експерименту гнучкість 
дівчат контрольної групи зросла на 4,1%, експериментальної – на 24,2% 
(Р<0,05); різниця показників – 10,4%. 

До експерименту час присідань на одній нозі у юнаків, як контрольної 
так і експериментальної групи, був майже однаковим ( 3,2% різниці по 
контрольній та експериментальній групам). Після експерименту величина 
даного показника у юнаків контрольної групи зросла лише на 0,3%; у 
юнаків експериментальної  групи величина досліджуваного показника 
зросла на 6,3%  ( Р<0,05). Подібні зміни щодо прояву силової витривалості 
відбулись і у дівчат. До експерименту даний показник у дівчаток 
експериментальної групи був гіршим ніж у дівчат контрольної групи 
(різниця – 3,5%). По закінченні експерименту у дівчат контрольної групи 
показник даної якості покращився на 1,5%, у дівчат експериментальної 
групи – на 5,8% ( Р<0,05).  

Статистично вірогідними виявилися зміни впливу туристичного 
походу на загальну витривалість обстежуваних учнів. До експерименту 
різниця показників у юнаків контрольної та експериментальної груп в бігу 
на 3 км складала всього 0,7%. Після експерименту таку ж дистанцію юнаки 
контрольної групи побігали краще на 1,1%, а юні туристи 
експериментальної групи – на 5,3% (Р<0,05). У дівчат до експерименту 
різниця показника бігу на 2 км складала 0,5%. В кінці експерименту 
дівчата контрольної групи покращили свій час на 0,6%, а дівчата 
експериментальної групи – на 7,6% (Р<0,05).  

Зміни інших показників хоч і були позитивними, але їх виразність 
біла несуттєвою (Р<0,05). Швидкісні можливості обстежуваних після 
походу змінилися не суттєво. Так, після походу результат бігу на 100 м у 
юнаків контрольної групи покращився лише на 0,1%, а експериментальної 
– на 1,8% (різниця склала 0,7%). У дівчаток зміни даної рухової якості 
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були менш суттєвими, результат по контрольної групі зріс на 0,1%, по 
експериментальної – на 1%. 

Кількість згинань рук в упорі лежачи за 30 сек (швидкісно–силова 
витривалість) у юнаків контрольної та експериментальної груп була майже 
однаковою (різниця у 2,3%). Після туристичного походу швидкісно–силова 
витривалість туристів контрольної групи покращилась на 2,3%, а 
експериментальної – на 10,6% (відсоток різниці зріс до 10,4). У юних 
туристок до експерименту різниця даного показника у групах теж була 
2,3%. Після походу швидкісно–силова витривалість туристів контрольної 
групи майже не змінилась (1,3%), тоді як в експериментальній збільшилась 
на 12,1%. 

До початку експерименту різниця показника динамічної сили (за 
показником висоти стрибка вгору з присіданням) у юнаків  контрольної та 
експериментальної групи складала 1,7%. В кінці експерименту динамічна 
сила туристів контрольної групи зросла всього на 2,5%, тоді як у туристів 
експериментальної  групи – на 6,1%. Після експерименту динамічна сила 
дівчат контрольної групи зросла на 0,6%, експериментальної – на 8,1%. 
Проте як у хлопців так і у дівчат зміни даної рухової якості після 
туристичного походу були статистично не вірогідними. 

Висновки.  
1. Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми вказує на 

важливість використання активного туризму як засобу виховання і 
оздоровлення молоді, підготовки їх до самостійного життя і трудової 
діяльності. 

2. Існуюча рухова активність учнів старших класів, учасників 
експерименту, була недостатня; ряд показників їх фізичної підготовленості 
знаходилася на рівні нижчому від нормативного. 

3. Фізичні навантаження підготовчого періоду і пішохідного 
туристичного походу учнів експериментальної групи, сприяли значному 
зростанню сили м’язів, швидко–силових здібностей та витривалості. 
Викликані навантаження сприяли збільшенню резервів 
киснезабезпечуваних систем досліджуваних та покращенню їх рівня 
здоров’я. 
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Самойлович В.А., Тондій Л.Д.,  Гутарєва Н.В. 

ЗНАЧЕННЯ ВАЛЕОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ЗБЕРЕЖЕННІ І 
ЗМІЦНЕННІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗДОРОВ´Я ПІДРОСТАЮЧОГО 

ПОКОЛІННЯ 
Проголошена ВООЗ європейська стратегія досягнення здоров'я для 

всіх передбачає забезпечення можливості розвитку та використання 
кожною людиною власного потенціалу здоров'я з метою ведення 
повноцінного  в соціальному , економічному і духовному аспекті життя.  
Досягти цього можливої завдяки забезпеченню ряду умов,а саме: 
покращання рівня життя, екологічної та санітарно–гігієнічної обстановки, 
ведення здорового способу життя, зокрема збалансоване харчування та 
вживання якісної питної води, забезпечення безпечних для .здоров'я умов 
праці та проживання, подолання шкідливих звичок, високий рівень 
медичної допомоги тощо. Реалізація вищезгаданого можлива за умови, 
коли в державі життя і здоров'я людини вважається найвищою пріоритетно  
стратегічною цінністю, метою діяльності всього суспільства. 

У документах Європейського регіонального бюро ВООЗ  проблемам 
здоров'я молоді присвячені окремі розділи, що визначають стратегію і 
тактику щодо вказаної проблеми [7]. Зокрема, наголошується, щодо 2020р. 
молодь повинна бути більш здоровою і мати сприятливіші можливості для 
набуття основних життєвих звичок і вмінь, здійснення більш здорового 
вибору, а також для реальної можливості відігравати таку роль у 
суспільстві, яка б приносила задоволення і забезпечувала само виразність у 
соціальному та економічному плані [8]. 

Виникають проблеми в соціальному розвитку школярів. 
Спостерігається агресивність, відсутність культури спілкування, 
недостатнього рівня комунікабельності, соціальної адаптованості дітей до 
навчально–трудових колективів, відчуження їх від батьків, вчителів, 
усього суспільства. 
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Соціологічні та психолого–педагогічні дослідження свідчать про 
зниження духовності, девальвацію загальнолюдських цінностей, 
неприйняття частиною наших дітей понять моралі, честі , совісті, доброти. 

Досить чітко простежується у практиці виховної педагогічної роботи 
взаємозв’язок між неблагополучним станом здоров’я, особливо 
гігієнічного, і протиправною поведінкою неповнолітніх. 

Значною перешкодою у навчанні, реалізації учнями своїх здібностей і 
обдарувань є відхилення в психічному розвитку, такі як слабка пам’ять, 
недостатній розвиток мислення , неуважність , надмірна рухливість та ін.. 

Це, в свою чергу, призводить до сильних емоційних переживань, 
психологічного дискомфорту, конфліктних стосунків з батьками та 
вчителями, втрати інтересу до школи і навчання взагалі [6]. 

Спеціальними дослідженнями встановлено, що в осіб підліткового 
віку відмічається особливо інтенсивне функціональне становлення 
протягом якого відбувається значна перебудова центральної нервової 
системи, істотно змінюються; нейрогуморальні співвідношення, 
формуються нові кірко–підкіркові зв'язки. Інтенсивно наростають м'язова 
маса і сила. Істотні зміни відмічаються в серцево–судинній системі. Ці 
особливості підліткового віку значною мірою визначають специфіку 
реакцій організму на умови трудової діяльності та адаптації до праці, 
виникнення і перебіг хвороб при дії несприятливих чинників. 

Встановлено, що для підлітків сільської місцевості характерні більш 
високі показники фізичної працездатності, м'язової сили і витривалості до 
статичних зусиль, більш низькі рівні артеріального тиску порівняно з їх 
міськими однолітками. 

У структурі захворюваності підлітків найбільшу частку встановлять 
хвороби органів дихання (47,2%), нервової системи і і органів  чуття 
(10,3%), шкіри та підшкірної клітковини (8,4%), травми і отруєння (8,1%), 
хвороби органів травлення (5,6%) [7]. 

Викликає обґрунтовану тривогу хронізація патології так, збільшилась 
кількість випадків хронічного бронхіту, хронічних хвороб мигдаликів та 
аденоїдів, хронічного фарингіту, синуситу, отиту, гастриту, дуоденіту, 
коліту, холециститу. 

Турбує щорічне погіршення здоров'я дівчат–підлітків. Щороку в 
репродуктивний вік (15 років) вступає 13–14 тис. Дівчаток з тяжкою 
соматичного патологією, які потім під часі вагітності і пологів, формують 
групи високого ризику материнської і перинатальної смертності. 
Занепокоєність викликає кількість абортів серед дівчат–підлітків [2,3]. На 
особливу увагу заслуговує стан здоров’я юнаків призивного віку. Останніми 
роками придатними до військової служби було визнано 76%,  непридатними–
19 %; отримали відстрочку за станом здоров'я – 5 %;Серед захворювань, що 
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перешкоджають військовій службі, суттєву частку становлять психічні 
розлади (психоз, шизофренія, розумова відсталість та ін.) [7]. 

Занепокоєння викликають соціально небезпечні хвороби, такі як 
туберкульоз, венеричні хвороби, СНІД, алкоголізм. Останніми роками 
зареєстровано значне збільшення захворюваності підлітків на сифіліс. 
Зниження кількості захворілих на гонорею швидше свідчить про неповноту 
реєстрації цих захворювань внаслідок поширеного анонімного лікування.  

Серед причин, що призводять до різкого підвищення захворювань, які 
передаються статевим шляхом, необхідно вказати на зміни, у соціально–
економічних відносинах, соціальному розподілі населення, 
комерціалізацію інтимних стосунків, надання некваліфікованих платних 
послуг приватно практикуючими лікарями, які не реєструють венеричні 
захворювання, не здійснюють санації вогнищ інфекції, не подають звіти 
про лікувальну діяльність. Погіршилась взаємодія органів охорони 
здоров’я із зацікавленими службами, в тому числі з органами освіти. Це 
ускладнює контроль за рівнем захворюваності та профілактичними 
заходами щодо венеричних хвороб [3]. 

Викликає занепокоюування  підвищення вживання спиртних напоїв, яке 
є особливо важливим чинником ризику виникнення різних патологічних 
станів. Вживання спиртних напоїв підлітками, особливо майбутніми 
батьками, несприятливо впливає на плід, підвищує дитячу смертність. 

Останніми роками відмічається стійке збільшення   кількості жінок, 
які зловживають спиртними напоями. Пияцтво дівчат–жінок зумовлює 
формування сімейних форм алкоголізму. Антиалкогольна пропаганда – 
одна із складових виховання особистості і повинна бути, звернена до 
індивідууму, сім'ї, колективу і повинна проводитися за місцем, 
проживання, відпочинку, лікування, навчання, роботи. 

Наркоманія, (токсикоманія) – тяжке захворювання, що проявляється в 
різноманітних психічних і фізичних розладах які призводять до втрати 
можливості нормальної  людської діяльності та інвалідності. Загроза 
поширення наркоманії, що виникла в нашій країні, підтримується дедалі 
зростаючими контактами із зарубіжними країнами Сходу, Західної Європи, 
Сполучених штатів Америки. Сприяють, поширенню, наркотиків люди, які 
наживаються на цьому [2].  

Багаторічні спостереження, показали, що на Землі від покоління до  
покоління відбувається зниження рівня здоров’я. Особливо цей процес 
помітний у високорозвинених країнах. Відбуло критичне зрушення у одній 
з важливіших ланок еволюційного процесу  у відтворюванні здорового 
нащадку. Катастрофічно зростає  чисельність людей,  організм яких має 
обмежені можливості пристосуватися  до існуючих екологічних  умов 
життя, повсякденним психічним і фізичним навантаженням, людей, які  
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мають ісходно знижений енергетичний потенціал; неповноцінний механізм 
забезпечення тканин і органів [9]. 

Все це зумовлює масове наростання психоемоційного стресу, впливу 
багатьох різноманітних факторів, раніше не відомих Ноmо sapiens як 
біологічному виду. Звуження функціональних резервів органів, систем і 
всього організму, порушення функцій саморегуляції резистентності, 
зменшення кількості та погіршення якості сперматозоїдів, народження 
ослаблених нащадків – ось далеко неповний перелік ознак, які відрізняють 
наших сучасників від попередніх поколінь.  Як наслідок, з'являються нові 
хвороби (загалом  більше 30 за останнє двадцятиріччя, зокрема такі, як 
СНІД, лихоманка, Ебола), повертаються «старі» (туберкульоз, малярія – 
тощо), виникають епідемії хронічних неінфекційних захворювань: однак, 
головне –формуються патологічні стани, які за своїм характером є 
полісиндромними і не вкладаються в нозологічні форми класичної 
медицини. Нині кожний «вузький» фахівець цілком обґрунтовано 
практично будь–якій людині поставить «свій» діагноз. Спроби впливати на 
кожний синдром зокрема безперспективні, а стратегія досягнення здоров'я 
через лікування – тупикова. Тільки зміцнивши здоров'я  індивіда, 
відновивши гармонію особистості, можна досягнути бажаного. Таким 
чином, поява і розвиток валеології – історична необхідність, що здатна 
позбавити людство долі динозаврів [1]. 

Як відомо наука валеологія – це наука про здоров’я . Вона 
розвивається в Україні вже 20 років . ми випередили Захід у розвитку цієї 
науки, як мінімум на десятиліття [2]. Валеологія переходить від категорії 
«профілактика захворювань» до більш конкретної – «управління 
індивідуальним здоров'я виділяється в самостійну, медико – соціальну 
категорію, постаючи при цьому предметом дослідження. Як об'єкт впливу 
виступають індивіди, що перебувають  у всьому діапазоні здоров'я. Цим 
реалізується положення теоретичної медицини проте, що здоров'я – більш 
загальна категорія, аніж хвороба, та, що остання виникає при дефектах або 
недостатності механізмів здоров’я  Пресс управління здоров’ям 
складається з аналізу стану керованого об’єкта, прогнозу наслідків його 
динаміки (захворюваність, смертність), формування скеровуючи дій 
(індивідуальні оздоровчі програми), їх реалізації та контролю 
ефективності. Холі стичний (цілісний) підхід до людини – обов’язкова 
умова для досягнення бажаного ефекту [10]. 

Здоров’я індивіда об’єкт управління. В той же час здоров’я є 
абстрактно–логічною категорією (на відміну від хвороби). 

Встановлено механізм саморозвитку патологічного процесу при 
виході індивіда з «безпечної зони» здоров’я. З появою категорії  
«безпечного рівня» здоров’я проблема дотримання принципів здорового 
способу життя розглядається в новому ракурсі: будь –який спосіб життя 
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можна визнати здоровим за умови збереження ним сприятливого прогнозу 
для здоров’я [4]. 

Валеологія розглядає людину як складну біоенерго – інформаційну 
систему пірамідального  типу з  трьома ієрархічними рівнями – духовним, 
душевним (психічним) і фізичним (соматичним). Духовні аспекти здоров'я 
непідвладні медицині, а пріоритет у цій галузі, очевидно , належить 
педагогічній валеології та іншим соціальним інститутам, які несуть 
відповідальність за формування духовності. 

Як підвищити потенціал захисних сил організму? Як власними 
зусиллями зміцнити і гармонійно поєднати фізичний, психічний та 
соціальний компоненти здоров’я, використовуючи тисячолітній досвід –
людства надбання народної культури здоров'я та новітні наукові 
досягнення? На ці та інші запитання дає відповідь наука валеологія, 
навчальний курс якої згідно з Національною програмою «Діти України» 
вводиться до змісту шкільної освіти. Цей курс є складовою науки здоров'я, 
теоретично і практично доповнює предмети «Фізична, культура» та 
«Безпека життєдіяльності» і дає знання про шкідливі та корисні для 
здоров'я чинники довкілля основи  долікарської  допомоги та гігієни, 
подолання шкідливих звичок  тощо [10]. 

Валеологія повинна бути спрямована  на виховання активної позиції 
підлітків і молоді щодо збереження здоров'я, на збільшення кількості 
людей молодого віку, які б прийняли рішення не починати 

палити, хоча б на 20 % частоти травм та рівня смертності від 
нещасних випадків серед молоді ; зменшення випадків незапланованого 
батьківства у підлітковому віці. 

Необхідно проведення оздоровчих заходів серед підростаючого 
покоління і формування у молоді мотивації до здорового способу життя . 
Значне місце у досягненні цієї мети посідає активне  поширення знань та 
закріплення навичок здорового способу життя, досягнення факторів і умов, 
які сприяють гармонійному розвитку, соціально – психічній адаптації 
цього контингенту населення до умов життя та зв’язку останнього за 
параметрами здоров’я. 
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ЗАСТОСУВАННЯ  ПРИРОДНИХ  ТА  ФІЗИЧНИХ  
ЛІКУВАЛЬНИХ  ЧИННИКІВ  В  РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ  

ПРАКТИЦІ  

Дмитрієва І.В. 

ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ З МИСТЕЦТВА ЯК ЗАСІБ ЕМОЦІЙНОГО 
ТА РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ 
Рівень емоційно–естетичного розвитку учнів допоміжної школи 

залежить від ефективності системи естетичного виховання, спрямованої 
на розвиток інтелектуальних, емоційно–чуттєвих, ціннісних компонентів 
естетичної свідомості та елементів художньо–творчої діяльності, адже 
лише цілеспрямовано організоване залучення школярів до різноманітної 
художньо–естетичної діяльності здатне оптимально розвинути в них 
естетичне сприймання, естетичний смак, естетичні почуття й потреби. 
Вважається, що на момент закінчення школи в розумово відсталих учнів 
має бути сформовано потребу читати художню літературу, відвідувати 
музеї, кінотеатри, театри, слухати музику, насолоджуватися красою 
природи. Завдання допоміжної школи в питаннях естетичного виховання 
учнів полягає в тому, щоб сформувати в учнів певну інтелектуальну та 
емоційну чуйність щодо об’єктів естетичного сприймання, надати їм 
низку відповідних навичок, виховати певні естетичні потреби [7].  

Нехтування цілеспрямованим естетичним розвитком дітей робить їх 
«глухими» до прекрасного, оскільки в сучасних умовах на молоде 
покоління обрушується потік негативної інформації із самого життя, 
преси, телебачення тощо. При цьому розумово відсталі діти є більш 
беззахисними, ніж їхні однолітки, що розвиваються нормально. Як 
правило, діти з інтелектуальними порушеннями не здатні самостійно 
розібратися в якості отримуваної ззовні інформації, проаналізувати її, 
адекватно оцінити. Це зумовлено недоліками інтелектуального розвитку, 
низьким рівнем пізнавальної діяльності, дефектами моторики, 
порушеннями емоційно–вольової сфери. 

Аналіз практики виховання у допоміжних школах України свідчить, 
що в більшості з них проводиться плідна робота художньо–естетичного 
спрямування, особливо у формі позакласних заходів, як–то: організація 
бесід, тематичних вечорів, свят, тематичних виставок, екскурсії та 
прогулянки у природу, гуртки з образотворчого мистецтва, декоративно–
прикладного мистецтва, гуртки художньої самодіяльності – хореографічні, 
фольклорні, вокально–хорові, драматичні тощо. Особливо слід відзначити 
зусилля педагогів Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, 
Тернопільської областей, які наполегливо працюють у напрямку 
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естетичного розвитку своїх вихованців. Останнім часом спостерігається 
пошук нових, більш ефективних форм роботи з естетичного виховання, 
його тісний взаємозв’язок з екологічним та національним вихованням.  

Незважаючи на зусилля педагогічних колективів, слід відзначити, що 
резерви продуктивного вирішення корекційно–розвиткових завдань 
естетичного виховання розумово відсталих учнів використовуються 
неповною мірою. Однією з причин такого стану, яку насамперед 
відзначають практичні працівники, є їхня недостатня «художньо–
естетична компетентність» у зв’язку з відсутністю науково–методичної 
літератури з питань естетичного виховання розумово відсталих учнів. 

Ми ж хочемо підкреслити, що художня освіта та естетичне виховання 
посідають невиправдано скромне місце у навчально–виховному процесі 
допоміжної школи. Так, на предмети художньо–естетичного циклу 
виділено лише незначний навчальний час. На уроки музики й 
образотворчого мистецтва відводиться по одній годині на тиждень, що 
значно послаблює увагу до цих предметів, і тому вони вважаються 
другорядними. У старших класах образотворче мистецтво та музика майже 
зовсім не передбачені програмою. Окрім того, навчальні програми з цих 
дисциплін дещо ізольовані і не завжди корелюють між собою. У старших 
класах викладання предметів художньо–естетичного циклу обмежується 
лише уроками літератури, а позакласною художньо–педагогічною роботою 
охоплено лише п’яту частину учнів. Характерно, що біля 30% учнів ніколи 
не були в музеї, театрі, на концерті. Годі й говорити про їхню участь у 
художньо–естетичній діяльності, яка найбільше сприяє формуванню 
естетичних потреб, переконань, морально–етичних норм поведінки. 

З огляду на це впровадження у старших класах факультативного 
інтегрованого курсу «Школа мистецтва» ставить за мету саме 
максимальну компенсацію недостатньої кількості годин, передбачених на 
вивчення предметів художньо–естетичного циклу у допоміжній школі. 
Цей курс спрямовано на емоційно–естетичний розвиток розумово 
відсталих підлітків, а саме: розвиток у них естетичного сприймання, 
чуття, емоційного переживання, естетичних потреб, інтересів, як основи 
формування естетичного відношення, активності щодо освоєння 
навколишньої дійсності. Структурна організація «Школи мистецтва» 
сприяє реалізації системно–цілісного підходу до змісту художньо–
естетичної освіти учнів допоміжної школи і передбачає поряд із 
застосуванням традиційного в допоміжній школі автономного викладання 
видів мистецтва максимальне використання естетичного фактору в 
процесі формування у розумово відсталої дитини загальнолюдських 
цінностей, національної свідомості, підготовки її до самостійного 
суспільного життя. Стрижневою ідеєю факультативного курсу є принцип 
цілісності, який полягає в одночасному охопленні спільних елементів 
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«художньої» мови мистецтв, оскільки характерною рисою дитячої 
творчості є синкретизм – органічне поєднання різних видів мистецтв у 
одній художній дії [1].  

Звернення до художнього синтезу є доцільним у допоміжній школі, 
оскільки в більшості учнів з інтелектуальними порушеннями не 
виявляється схильність до окремих мистецьких видів, а загальна 
зацікавленість художньою творчістю наявна. Використання художнього 
синтезу значно розширює можливості художнього пізнання у розумово 
відсталих учнів, розвиває асоціативні уявлення, коригує процеси розуміння 
взаємозв’язку різновидів мистецтва. Впливаючи на органи почуттів 
різноманітністю фарб, звуків, словесних інтонацій тощо, синтез мистецтв 
викликає у них різноманітність прояву емоційно–особистісного ставлення, 
яке надалі за допомогою педагога аналізується, порівнюється, 
зіставляється з уже засвоєними уявленнями та почуттями. Це сприяє 
інтенсифікації процесу естетичного розвитку, виконує корекційно–
розвивальну функцію в емоційній та інтелектуальній сферах особистості. 
Взаємодія видів мистецтв обумовлена їх естетичною природою, 
генетичною, морфологічною й ідейно–моральною загальністю, єдиними 
законами художнього мислення, діалектикою пізнання. Ізоляція одного 
виду мистецтва від іншого, що постійно зустрічається в практиці 
допоміжної школи, суперечить як самій природі мистецтва, в основі якого 
закладено принцип синтетичності, так і психологічним особливостям 
розумово відсталих учнів.  

Використання художнього синтезу у факультативному курсі «Школа 
мистецтва» ґрунтується на цілісності сприймання навколишнього світу та 
творів мистецтва і забезпечує більш ефективний розвиток та корекцію 
особистісних здібностей і потреб школярів, оскільки кожен із видів 
мистецтва, вступаючи у взаємодію з іншими видами, не дублює їх, а 
доповнює та збагачує новими засобами виразності, чим поглиблює 
пізнавальні, виховні та корекційні можливості художніх творів, посилює їх 
вплив на загальний розвиток особистості. 

На відміну від традиційного підходу, який ми спостерігаємо у 
практиці роботи з естетичного виховання у допоміжній школі, – від 
елементарного споглядання до логічного мислення і від нього до практики, 
«синтетичний» принцип вимагає йти від цілого, від розуміння суті й 
смислу. Основними тут виступають зв'язки і компоненти вже наявного 
життєвого досвіду розумово відсталих учнів. Поєднання елементів 
мистецтв у процесі художнього сприймання твору мистецтва (музики, 
поезії, живопису, вистави тощо) вимагає цілісного його бачення. 
Результатом такого сприймання є цілісне й осмислене сприймання 
художнього образу як єдності виражальних засобів і задуму автора, 
наявність уміння не лише проаналізувати художній твір, але й висловити 
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своє ставлення, адекватно мотивувати його, дати емоційно–особистісну, 
морально–естетичну оцінку твору. Усвідомлений таким чином художній 
образ має узагальнений характер, розкриває різні істотні ознаки й 
відносини в їх внутрішньому необхідному зв’язку. Окрім того, залучення 
учнів до практичної художньої діяльності сприяє розвитку в них 
естетичної спостережливості, елементів уяви, фантазії, образного 
мислення, підвищує самостійність вирішення завдань практично–творчого 
напрямку та якість їх виконання, формує вміння відтворювати враження 
від одного виду мистецтва у другому (наприклад, ілюстрування, 
словотворчість), виховує впевненість у власних силах, інтерес до занять 
мистецтвом. 

«Введення» мистецтва у внутрішній світ учня допоміжної школи як 
результат розуміння художнього образу має спиратися на створення 
емоційного контакту з творами, що сприймаються, удосконалення навичок 
аналітико–синтетичної діяльності, збагачення емоційно–особистісного 
досвіду школяра з урахуванням виховних, освітніх та коригуючих 
аспектів, закладених у самому змісті мистецтва. Окрім того, взаємодія 
зорових, рухових, слухових та інших уявлень передбачає розширення й 
поглиблення змістового компоненту художньо–практичної діяльності. 

Програму інтегрованого факультативного курсу «Школа мистецтва» 
для 6–9–х класів допоміжних шкіл розроблено та структуровано за такими 
напрямками естетичного розвитку школярів: 

1. Інформаційно–пізнавальний (когнітивний): активізація, корекція і 
спеціальна спрямованість інтелектуальної діяльності; систематизація та 
послідовне поглиблення елементарних художньо–естетичних знань та 
умінь: осягати замисел, закладений автором у творі мистецтва, виділяти в 
змісті художнього твору суттєві ознаки, розуміти значення основних 
засобів виразності, встановлювати логічні зв’язки між формою й змістом 
художнього образу. 

2. Перцептивно–аксіологічний (сприймання та оцінювання): 
формування естетичного досвіду, навичок сприймання та оцінної 
діяльності; розвиток емоційної чутливості, образного мислення, елементів 
художньої уяви та фантазії, естетичного ставлення до явищ мистецтва та 
дійсності.  

3. Діяльнісний: формування й удосконалення практичних умінь і 
навичок у різних видах практичної художньо–естетичної діяльності; 
залучення до активної діяльності щодо створення та збереження краси 
навколо себе й у самому собі. 

Тематична структура програми складається з таких розділів: 6 клас. 
«Мистецтво відчувати, бачити й слухати» (16 год.); 7 клас. «Мистецтво 
навколо нас» (16 год.); 8 клас. «Образи природи та людини в мистецтві» 
(16 год.); 9 клас. «Пізнаємо культуру свого народу» (16 год.). 
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Мистецтво може виконувати свою пізнавальну, виховну, корекційно–
розвиткову роль лише тоді, коли учні навчаться усвідомлено відчувати 
його. У зв’язку із цим зміст програми 6–го класу є підготовчим етапом, 
спрямованим на збагачення й корекцію емоційно–перцептивного досвіду, 
активізацію чуттєво–емоційної сфери розумово відсталого учня з опорою 
на його особистий емоційний досвід, формування елементів логічного 
мислення на основі надбаного досвіду переживань у тісному зв'язку з 
розвитком асоціативно–образного мислення (уяви, фантазії); створення 
пошукових ситуацій, що стимулюють прояви емоційного сприймання 
явищ мистецтва і дійсності та їх осмислення на основі особистого досвіду 
школяра. На основі збагачення чуттєво–емоційного досвіду активізуються 
естетичні почуття. Їх взаємопроникнення й осмислення сприяють розвитку 
сприймання явищ мистецтва й дійсності як основи системи ціннісних 
відносин учня з навколишнім світом і самим собою.  

Зміст програми у 7–му – 8–му класах спрямований на активізацію, 
корекцію й спеціальне спрямування інтелектуальної діяльності розумово 
відсталих школярів і реалізується шляхом включення до процесу 
емоційно–почуттєвого сприймання творів мистецтва поглибленого 
осмислення та розуміння змісту й форми художнього образу на основі 
застосування відповідних прийомів розумової діяльності. Провідною 
умовою цієї роботи має бути спрямованість пізнавальної діяльності на 
розуміння художнього змісту твору мистецтва через сприймання його 
внутрішньої форми, знаходження, впізнавання й усвідомлення єдності 
виражальних засобів і встановлення зв’язків між наявними властивостями 
твору із задумом автора, між різними видами мистецтва (музикою, 
літературою, образотворчим мистецтвом тощо). Взаємодія різних видів 
мистецтв викликає в учнів різноманітність прояву емоційно–особистісного 
ставлення, яке потім аналізується, порівнюється з уже засвоєними 
уявленнями та почуттями. 

Основною метою курсу в 9–му класі є поглиблення особистісної 
мотивації і поступове зростання рівня самостійності розумово відсталих 
учнів. Акцент робиться на забезпеченні стійкої пізнавальної зацікавленості 
як прояву спрямованості особистості і самостійності школярів у процесі 
художньо–естетичної діяльності, цілісне й осмислене сприймання 
художнього образу як єдності виражальних засобів, уміння не тільки 
провести аналіз твору мистецтва, але й висловити своє ставлення, 
мотивувати його, дати емоційно–особистісну оцінку. Усвідомлений 
учнями художній образ повинен мати узагальнений характер, розкривати 
різні істотні характеристики й відносини в їх внутрішньому необхідному 
зв’язку.  

Програмою передбачено активне впровадження різних форм 
діяльності учнів, а саме: пізнавальної, практичної художньо–творчої, 



Застосування природних та фізичних лікувальних  
чинників в реабілітаційній практиці  

 

88

оцінної у вербальних та невербальних варіантах на основі інтегрування 
різних видів мистецтва. Сутність полягає в тому, щоб навчити школярів 
бачити красу навколишньої дійсності, сформувати в них свідоме естетичне 
ставлення до людини, мистецтва, природи рідного краю, тобто привернути 
увагу, зацікавити, захопити, примусити відчути й захотіти пізнавати цю 
красу та відтворювати на елементарному художньо–естетичному рівні. 

Ефективність залучення різних видів мистецтва полягає не в їх 
кількості, а в доцільності застосування, що обумовлюється дотриманням 
низки вимог: важливо зберегти специфіку кожного виду мистецтва, форму 
його художнього вираження; проводячи паралелі між різними видами 
мистецтв, не слід перетворювати один з них в ілюстрацію до іншого, 
наприклад, картину як ілюстрацію до літературного твору або музики; 
учень при цьому має бути не просто пасивним об’єктом естетичного 
впливу, а активним його учасником.  

Програма органічно поєднує сприймання й оцінку естетичних 
цінностей, розвиток на цій основі власної естетичної діяльності та 
елементів творчості. У цьому зв’язку дуже важливо, щоб педагог чітко 
усвідомлював необхідність застосування спеціальних прийомів активізації, 
упорядкування, спрямування, підкріплення пізнавальної діяльності 
школярів, виклику й закріплення в них адекватних емоційних реакцій, 
мотивованих естетичних і моральних суджень–оцінок, розвитку 
самостійності творчої діяльності тощо. 

Програмою передбачається систематизоване, цілеспрямоване, 
послідовне та планомірне інтегроване опанування на змістовому й 
практично–творчому рівнях таких видів мистецтв: 

1. Образотворче мистецтво: 1) живопис (пейзаж, натюрморт, портрет, 
жанрова картина); 2) графіка (книжкова, силуетна, анімаційна, плакат); 3) 
скульптура (кругла, рельєфна, декоративна, анімалістична, портретна); 4) 
декоративно–ужиткове мистецтво (писанкарство, витинанки, кераміка, 
народні іграшки, розпис, народне малярство, дизайн); 5) архітектура 
(народна, житлова, промислова, громадська). 

2. Музика (народна, класична, сучасна). 
3. Література (фольклор, поезія, проза). 
4. Театр (сценографія, ляльковий). 
5. Хореографія (класична, народна, сучасна). 
6. Художня фотографія (пейзаж, натюрморт, портрет, жанрова). 
7. Кіно (анімаційне, художнє, відео), телебачення (передачі різної 

тематики). 
8. Народознавство як комплексне поєднання різних видів мистецтв у 

синкретичних формах народних традицій, обрядів, звичаїв та свят 
(відповідно до фенологічного розподілу за циклами «Весна», «Літо», 
«Осінь», «Зима»). 
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Таким чином, у нашій авторській концепції передбачено залучення до 
навчально–виховного процесу поряд із домінантними видами мистецтва 
(музичним та візуальним) елементів синтетичних видів мистецтв – 
хореографічного, театрального, екранних. Основу творчих завдань 
складають синтез музики й літератури, образотворчого мистецтва, театру, 
кіномистецтва. У доборі дидактичного матеріалу особливе місце посідають 
українські твори мистецтва, особливо декоративно–прикладного, які 
мають багатогранні виховні можливості і є ефективним засобом 
формування національної свідомості учнів на основі збагачення уявлень 
про культурно–історичні надбання українського народу, його традиції та 
звичаї.  

Сутність інтегрованих занять з мистецтва полягає передусім у тому, 
що вони створюють сприятливі умови для розвитку здатності сприймати та 
оцінювати сигнали естетичної інформації різнобічно, цілісно, емоційно, 
виявляти самостійність й активність у різноманітних видах художньо–
естетичної діяльності, тобто сприяють реалізації системно–цілісного 
підходу до змісту художньо–естетичної освіти учнів допоміжної школи. 
Говорячи про естетичний розвиток дітей засобами мистецтва, 
Л.Виготський підкреслював складність поставленої проблеми: «Дивитися 
й слухати, отримувати задоволення – це здається такою нескладною 
психологічною роботою, виконуючи яку абсолютно не відчуваємо 
необхідності ні в якому спеціальному навчанні. Між тим це й складає 
основну мету й завдання загального виховання» [10, с.244]. 

Інтегровані заняття у «Школі мистецтва» об’єднують блоки знань із 
різних навчальних предметів навколо однієї теми з метою інформаційного 
та емоційного збагачення сприймання, удосконалення аналітико–
синтетичної діяльності мислення, розширення сфери чуттєвого пізнання 
учнів. Це дає змогу подолати розрізненість, фрагментарність сприймання 
мистецтва та навколишньої дійсності, усвідомлено відчути та адекватно 
оцінити певне явище з різних боків, досягти його логічного та образно–
емоційного пізнання в єдності.  

Під час побудови інтегрованих занять поряд із поширеними в 
педагогічній практиці формами діяльності розумово відсталих школярів на 
уроках естетичного циклу (пізнавальною, практичною, репродуктивною), 
програма рекомендує активно впроваджувати інші, мало використовувані 
форми, зокрема оцінну у вербальних і невербальних варіантах, творчу на 
основі інтеграції різних видів мистецтва, колективну, творчо–ігрову, 
дослідницьку. Найголовніше – домогтися органічного поєднання різних 
видів діяльності, їх гармонії, з метою викликати адекватну емоційну 
реакцію учня, підтримати його пізнавальну активність, стимулювати 
самостійність під час вирішення завдань практично–творчого характеру. 
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Важливою педагогічною умовою, яка має забезпечити ефективність 
естетичного розвитку учнів у процесі занять мистецтвом, є спеціальне 
педагогічне управління пізнавальною діяльністю з урізноманітненням 
дидактичних методів і прийомів, доцільним добором завдань. Активізацію, 
спрямування й корекцію розумової діяльності учнів варто провадити за 
допомогою використання різних типів навчально–пізнавальних завдань, 
запропонованих В. Синьовим [5]. Учений довів, що застосування таких 
завдань активізує мислення та інші пізнавальні процеси школярів, включає 
учнів у діяльність, яка потребує: аналізу сприйманого матеріалу з метою 
визначення в ньому головного; порівняння об’єктів за подібністю й 
відмінністю; виділення та узагальнення істотних ознак; знаходження 
спільного та відмінного; встановлення причинно–наслідкових зв’язків; 
критичної оцінки сприйманої інформації; вербалізації; відтворення образів 
уяви; переносу знань у нові умови, т.ін.  

Виконання такого роду завдань на матеріалі мистецтва сприяє 
актуалізації не тільки інтелектуального, а й емоційного досвіду учнів.  

Конструюючи те чи інше заняття з мистецтва, педагог відчуває 
складність у доборі та поєднанні змісту й видів діяльності у процесі 
сприймання та відтворення художніх образів. Визначальним критерієм в 
цьому виступає сукупність навчально–виховних та корекційних цілей 
заняття. Педагог повинен знайти оптимальне їх поєднання, уникаючи 
нагромадження видів діяльності, що тільки стомлює учнів, гальмує, а не 
активізує естетичне сприймання та творчість. Система занять за 
програмою «Школа мистецтва» створює повноцінні умови для 
ефективного використання завдань з різним рівнем творчості й 
самостійності, враховуючи індивідуальні та вікові особливості розумово 
відсталих школярів. 

На заняттях в «Школі мистецтва» доцільно використовувати такі 
інтегровані види діяльності, комплексні завдання, як–то:  

- виразне читання вірша, оповідання; декламування вірша; виконання 
пісні; зіставлення з картиною;  

- сприймання, аналіз та порівняння зразків різних видів мистецтва 
(вірша, музики, твору образотворчого мистецтва, кіномистецтва), що 
співпадають за загальним емоційним настроєм; знаходження спільного, 
відмінного; добір узагальнюючої назви до твору; 

- сприймання двох живописних або поетичних творів, контрастних за 
настроєм; добір до них музики; 

-  хоровий спів з елементами танцю, танцювальні пісні–ігри; 
- складання словесних, графічних, хореографічних малюнків, 

портретів за мотивами художніх творів; 
- ілюстрування музичних, літературних творів; 



Застосування природних та фізичних лікувальних  
чинників в реабілітаційній практиці  

 

91

- відгадування загадок, кросвордів; зіставлення тексту загадки з 
ілюстраціями, малюнками; пояснення змісту прислів’їв, приказок, 
народних прикмет;  

- хореографічні вправи, пластично–рухові етюди, імпровізації у 
музичному супроводі; 

- літературно–драматична композиція; 
- виготовлення художніх виробів та колективних композицій 

(вишивок, малюнків, аплікацій, панно з природного матеріалу, виробів з 
глини тощо), тематичних альбомів; організація колективних виставок; 

- виконання малюнку за мотивами тексту (пісні, вірша, оповідання, 
легенди, казки тощо); 

- добір виразних мовних засобів у процесі бесіди, дидактичної гри, 
спостережень за природою, сприймання художнього твору; 

- добір слів–синонімів, що визначають настрій героїв художнього 
твору; 

- складання розповіді про героїв твору, про почуття, які вони 
переживають у цій ситуації; діалогів з героями;  

- інсценізація фрагментів художніх творів з елементами імпровізації;  
- доповнення казки, оповідання, розповіді на основі додумування 

ситуації, установлення наслідків поданої причини та причин поданого 
наслідку;  

- складання власної розповіді, усної картини за поданою назвою, за 
матеріалами пошукової діяльності. 

Найголовніше – викликати та підтримати творчу реакцію розумово 
відсталих школярів, активізувати їхні пізнавальні можливості, досягти 
органічного поєднання змістового, емоційно–ціннісного та діяльнісного 
компонентів естетичного розвитку з урахуванням індивідуальних 
особливостей, здібностей, інтересів і потреб кожного учня.  
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Возовік О.П., Макаренко А.В., Бабак В.В. 

ЕНІОВАЛЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ 
ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИКА 

ГІПОДИНАМІЇ В ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
У статті розглянуто актуальні питання збереження високої 

працездатності, здоров’я та запропоновані засоби і методи їх відновлення 
з застосуванням переважно парамедичних нетрадиційних технологій. 

Ключові слова: психофізична працездатність, якість життя, стан 
здоров’я, перенавантаження, профілактика, відновлення, реабілітація, 
оптимізація. 

Сучасний етап розвитку цивілізації призвів до різкої зміни умов 
існування людини. Знижуються функціональні резерви органів , систем, 
організму в цілому, порушуються фізіологічні механізми саморегуляції, 
компенсаторно–пристосувальних  реакцій, народжується ослаблене 
потомство.  

Медицина накопичила чималу кількість інформації про фактори й 
передумови, що викликають та сприяють виникненню й поширенню 
найнебезпечніших захворювань. Людство визнало, що хворобу легше 
попередити, ніж лікувати, а точніше – лікувати хвору людину.  

За останні 10–15 років у країнах СНД, у тому числі й в Україні, 
намітилась стійка тенденція росту рівня захворюваності населення, 
зниження якості життя, скорочення його тривалості. Така сумна статистика 
стала одним із головних аргументів початку пошуку та впровадження все 
більшої кількості парамедичних технологій, підготовки спеціалістів у цій 
галузі. Однак вирішити проблему відновлення втраченого здоров'я так 
само важко, як і 10 – 100, та й навіть 1000 років тому.  Більше того, ані 
медичні, ані реабілітаційні, ані разом узяті заходи не зможуть виправити 
стан справ доти, доки населення не виробить потребу “бути здоровими”, 
доки його не навчать піклуватися про своє здоров'я. 

Проблема відновлення психофізичної працездатності ненова. Проте 
активізація її дослідження, вивчення питань етіології, патогенезу, клініки, 
лікування та профілактики психофізичної втомлюваності спостерігається 
за останні 10–15 років. Роботи Лисицина Ю.В., Войтенка В.П., 
Александровського Ю.А., Хаустової Є.А. та ін. вказують на необхідність 
економічної доцільності діагностики і профілактики цього патологічного 
стану. 

Актуальність відновлення психофізичної працездатності можна 
розглядати в двох основних напрямках: економічна віддача і підвищення 
якості життя пацієнта. Нам здається доцільним докладніше аналізувати 
останнє, як безпосередній показник психофізичного стану. 
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У дослідженнях ми спиралися на такі методи: аналіз первинної 
медичної документації, показників первинного виходу на інвалідність у 
працездатному віці і захворюваності з 1980 року по 2005 рiк по 
Слов'янському вузлу Донецької залізниці і Дорожньому реабілітаційному 
центру на базі  лікарні  станції Луганськ.  

Серед доступних нам для досліджень галузей найбільш доцільними 
була визнана залізнична у зв'язку з тим, що умови роботи залізничників 
припускають вплив різноманітних несприятливих факторів: шум, вібрація, 
перепади температур, фізичні і нервово–психічні перевантаження, які 
граничать зі стресами, що пов’язані з відповідальністю за безпеку руху 
поїздів, пасажирів та збереженість вантажів [6].   

Довгостроковий вплив цих факторів на організм людини погіршує 
стан здоров'я і призводить до виникнення різних захворювань, що 
негативно позначається на виконанні  працівниками службових обов'язків і 
знижує якість життя. 

Запропонована нами система психопрофілактики і реабілітації 
побудована згідно з особливостями професійної діяльності і ґрунтується 
на принципах індивідуальності, партнерства, єдності психосоціальних та 
біологічних методів впливу, східчастості і нормалізації [3, 4]. 

Схема реабілітації пацієнтів складається з чотирьох етапів.  
Перший етап – психофізіологічна діагностика – припускає вивчення 

психічних реакцій, обумовлених специфікою праці пацієнта.  
При первинному обстеженні виміряються такі психофізіологічні 

характеристики, як сенсомоторна активність, латентний період простої 
слухо–моторної реакції (ЛП ПСМР), латентний період простої зорово–
моторної реакції (ЛП ПЗМР), латентний період зорово– моторної реакції 
вибору (ЛП ЗМРВ), координаційна функція (статичний і динамічний 
тремор), концентрація і стійкість уваги; діагностується рівень розбіжності 
між реальним і ідеальним “Я”; здійснюється оцінка нервово–психічної 
напруги, астенії, зниженого настрою; робиться висновок про перевагу тієї 
або іншої симптоматики і про ступінь впливу її на професійно значимі 
якості, що і визначає терміни перебігу реабілітації.  

Критерієм оцінки стану пацієнтів служила міжнародна класифікація 
хвороб десятого перегляду (МКЗ). Роздiл F 43 “Реакція на важкий стрес і 
порушення адаптації” виділяє наступні діагностичні рубрики:  

F 43.0 – “Гостра реакція на стрес”; 
F 43.1 –  “Посттравматичний  розлад”; 
F 43.2 – “Розлад адаптації” [2]. 
Другий етап – відновлювальна терапія – полягає в посиленні різних 

компенсаторних механізмів і відновленні порушених у пацієнта 
фізіологічних функцій. На цьому етапі великого значення  набувають різні 
методи фізіотерапії і ЛФК. 
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Третій етап реабілітації – відновлення індивідуальної і суспільної 
значимості пацієнта – поновлення гармонічних відносин з навколишньою 
дійсністю. З цією метою ми пропонуємо використовувати методи 
психокорекції: поведінкову психотерапію, особисто–орієнтовану терапію, 
гештальт–терапію, НЛП, Єріксоновський гіпноз, АТ, гіпнотерапію та інші. 
Ці методи корекції дозволяють здійснювати наступні програми: 

1. Сугестивна програма спрямована на симптоматичний дозвіл 
насамперед за допомогою сугестії і раціонального перегляду складної 
виробничої ситуації. 

2. Кризова програма має більш специфічне значення. Це 
короткострокова психоаналітично орієнтована (динамічна) терапія, яка 
спрямована як на усвідомлення внутрішньо особистісних (кризових) 
проблем, так і на пошук шляхів вирішення напружених міжособистісних 
відносин.  

3. Особисто–орієнтована програма має на меті виявлення і 
усвідомлення внутрішньо особистісного конфлікту, з'ясування можливих 
підходів до оцінки ієрархії цінностей шляхом психологічного захисту в 
конкретній психотравмуючій ситуації.  

4. Гештальт–програма спрямована на зняття блокувань, вона 
стимулює процес розвитку людини, реалізацію його можливостей і 
спрямованість за рахунок створення внутрішньої точки опори й 
оптимізації процесів саморегуляції.  

5. Нейро–лінгвістична програма полягає в програванні 
психотравмуючих подій минулого, їх емоційному реагуванні, фіксації 
позитивних переживань у сьогоденні  і закріпленні отриманого досвіду. 

6. Програма аутотренінгу сприяє оволодінню навичками 
саморегуляції не тільки в різних емоційно значимих ситуаціях, а 
насамперед, у конкретних виробничих умовах [5]. 

Четвертий етап – заключний – закріплення досягнутих змін і 
контрольна психофізіологічна діагностика.  

Таким чином,  запропонований підхід до реабілітації сприяє більш 
ранньому відновленню працездатності, поліпшенню психофізіологічних 
показників і усуненню наявної симптоматики, зниженню захворюваності з 
тимчасовою втратою працездатності і попередженню передчасного виходу 
з активної виробничої сфери в найбільш працездатному віці.   
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Ковальчук В.А. 

НАСТУПНІСТЬ У НАВЧАННІ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРИ ОЗНАЙОМЛЕННІ ЇХ 

З НАВКОЛИШНІМ СВІТОМ 
Однією з необхідних умов ефективності корекційного впливу на дітей 

з порушенням розумової діяльності є наступність їх дошкільного та 
шкільного навчання. Наступність у роботі – це один з принципів, який 
лежить в основі діяльності усіх освітніх закладів. Наступність означає, що 
всі ланки системи освіти пов’язані між собою в єдину структуру. Кожна 
попередня ланка готує дитину до навчання на наступній. Кожен наступний 
ступінь продовжує попередній. Тобто з боку дошкільного закладу 
наступність виявляється у підготовці дітей до шкільного навчання з 
урахуванням вимог сучасної початкової школи. Забезпечення наступності з 
боку школи полягає у використанні того, що придбала дитина у дитячому 
садку, для навчання на більш високому рівні. Це повною мірою стосується 
і корекційного навчання дітей з обмеженими розумовими можливостями. 

Психофізичні особливості дітей з порушенням інтелекту на кожному 
віковому етапі, безумовно, різняться. Перехід від дошкільного дитинства 
до шкільного навчання – дуже напружений період для розумово відсталої 
дитини. Молодшим розумово відсталим учням дуже важко адаптуватися 
до нового режиму. Їхні психічні процеси не досягають необхідного рівня 
розвитку, не сформована також мотиваційна готовність до навчання. Тому 
роботу у допоміжній школі треба будувати так, щоб кожна дитина 
органічно перейшла в шкільне середовище.  

Аналіз спеціальної літератури свідчить, що деякі питання підготовки 
розумово відсталої дитини до шкільного навчання були об’єктом 
досліджень (В.В.Воронкова, І.Г.Єрьоменко, О.А.Міхєєва, В.Є.Турчинська 
та ін.), але аспект забезпечення наступності між дошкільною і шкільною 
ланками спеціальної освіти залишився практично нерозробленим.  

Існує декілька шляхів реалізації наступності у навчанні розумово 
відсталих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Серед них 
особливе значення має наступність у змісті і методах навчання. Так, одним 
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з найбільш доречних і продуктивних шляхів реалізації наступності між 
дитячим садком і школою можна вважати збереження у межах шкільного 
віку і використання у навчально–виховному процесі допоміжної школи 
елементів ігрової діяльності дітей.  

Як відомо, гра є провідною діяльністю дитини у дошкільному віці, але 
для розумово відсталих першокласників вона продовжує зберігати своє 
значення, в той час як навчальна діяльність ще не стала для них провідною 
(Л.С.Виготський, К.С.Кузьміна). Найбільше відповідають характеру 
навчальної діяльності дидактичні ігри. Великого значення дидактичній грі 
у корекційному навчанні розумово відсталих дітей дошкільного віку 
надають О.А.Катаєва, В.І.Лубовський, О.А.Стребєлєва.  

Відомі методисти А.К.Аксьонова й М.М.Перова рекомендують 
широко використовувати дидактичні ігри і при навчанні розумово 
відсталих дітей у початкових класах допоміжної школи. Дидактична гра 
допомагає вирішити різноманітні педагогічні завдання в ігровій формі, 
найбільш доступній та привабливій для даної категорії дітей. Включення в 
урок дидактичної гри зближує нову діяльність дитини зі звичайною та 
робить менш помітним і складним перехід до серйозної навчальної роботи.  

Але застосування ігрових прийомів і форм навчання у допоміжній 
школі все ще залишається недостатнім. Про це свідчить здійснений нами 
аналіз практики роботи спеціального дошкільного закладу та допоміжної 
школи з точки зору використання дидактичних ігор на заняттях та на 
уроках у 1 класі допоміжної школи з різних предметів.  

Вивчення практики навчання дітей з порушенням інтелекту показало, 
що у спеціальному дошкільному закладі дидактична гра як метод навчання 
застосовується майже на кожному занятті: так, педагог–дефектолог на усіх 
десяти заняттях, за якими ми спостерігали, використовувала дидактичні 
ігри; вихователь – на 18 з 20.  

Іншу картину ми спостерігали у першому класі допоміжної школи. Із 
20 відвіданих уроків з математики лише на 7 уроках вчитель застосовувала 
дидактичні ігри. Із 20 уроків навчання рідної мови дидактичні ігри 
проводилися лише на 5 уроках, а на інших вчитель обмежувався 
використанням вправ. Відвідування 16 уроків “Природа та людина” у 
першому класі допоміжної школи показало, що на жодному уроці не було 
використано дидактичну гру. 

Аналізуючи форми та методи роботи педагога на уроках з цього 
предмету, ми побачили, що найбільше уваги приділяється розгляду 
зовнішнього вигляду тих чи інших об’єктів. При цьому використовується 
багато наочності: предметні та сюжетні картинки, натуральні об’єкти, 
іграшки. На уроках “Природа та людина” застосовується також 
спостереження на екскурсіях, але серед методів навчання переважають все 
ж словесні, питально–відповідальні форми. В той же час не 
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використовується великий корекційний потенціал дидактичної гри як 
метода і форми навчання. Це є суттєвим недоліком у роботі учителя–
дефектолога при навчанні розумово відсталих учнів молодшого шкільного 
віку на уроках “Природа та людина”, який зменшує загальну ефективність 
корекційного навчання та затримує процес адаптації учнів до нових умов. 

Ми припустили, що однією з можливих причин подібного стану 
практики навчання дітей–олігофренів може бути недостатня кількість 
спеціальних методичних посібників з даного предмету. Це підтвердило й 
опитування педагогів допоміжної школи. Вони також підкреслили 
відсутність у наявних нечисленних посібниках методично обґрунтованої 
системи дидактичних ігор з предмету “Природа та людина”. 

У своєму дослідженні ми поставили за мету вивчити можливість і 
доцільність використання дидактичних ігор як засобу забезпечення 
наступності у корекційному навчанні розумово відсталих дітей 
дошкільного і шкільного віку на прикладі вивчення однієї з тем предмету 
"Природа і людина" у першому класі допоміжної школи. У процесі 
дослідження вирішувались наступні завдання: 

1. Розробити комплекс дидактичних ігор з теми “Рослини” для 
застосування на уроках “Природа та людина” і у позакласній роботі. 

2. Експериментально перевірити ефективність та доцільність 
запропонованої системи ігор. 

Експериментальне дослідження здійснювалося на базі перших класів 
Часів–Ярської та Парасковіївської загальноосвітних спеціальних шкіл для 
дітей з вадами розумового розвитку. 

Запропоновані нами ігри спрямовані на закріплення знань дітей про 
рослини (фрукти, овочі, кімнатні рослини, дерева), формування вмінь 
визначати їх характерні ознаки та вірно називати їх, описувати предмети; 
на розвиток сенсорних здібностей, виховання естетичних смаків, 
збагачення словника, формування граматично вірної мови. Особливого 
значення набувають ці дидактичні ігри для збагачення досвіду дітей, 
розвитку їх розумових здібностей (вміння порівнювати, узагальнювати, 
класифікувати рослини, висловлювати свої думки, робити висновки), для 
активізації процесів запам’ятовування, підвищення інтересу до 
пізнавальної діяльності, розвитку вищих психічних процесів.  

Система ігор містить у собі два комплекси:  
1. Дидактичні ігри для проведення на уроках “Природа та людина”. У 

цей комплекс ми включили такі дидактичні ігри: “Відгадай на смак”, 
“Магазин”, “Впізнай, що в руці”, “Вершки і корінці”, “Чого не стало?”, 
“Що змінилося?”, “Хто швидше згадає”, “Відгадай, яка це квітка?”, “Хто 
більше назве”, “Що зайве?”, “Знайди таку ж кімнатну рослину”,  
“Допоможи дереву”. 
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2. Комплекс дидактичних ігор для застосування у позакласній роботі. 
В цей комплекс поряд з тими, що вже використовувалися на уроках, 
входять їх ускладнені варіанти, а також ігри, які можуть викликати у дітей 
бурні емоційні реакції та рухову активність. У позакласній роботі 
проводились: “Впізнай на дотик”, “Знайди собі пару”, “Ботанічне лото”, 
“Що приніс поштар?”, “Ботанічне доміно”, “Що вам потрібно?”, “Що 
змінилось?”, “Магазин” (фрукти–овочі), “Розрізні картинки” (овочі, 
фрукти), “Що росте на грядці, що – в садочку”.  

Після проведення експериментального навчання було зроблено 
контрольний зріз, який дозволив визначити ефективність засвоєння 
навчального матеріалу по темі "Рослини". Дітям двох класів – 
контрольного та експериментального – була запропонована серія питань, 
ідентичних тим, які були задані на етапі визначення наявного рівня знань 
учнів. В результаті проведеного контрольного експерименту видно, що 
обсяг знань дітей про рослини збільшився в обох класах, але найбільш 
значне його зростання відзначається саме в експериментальному класі.  

Якщо до початку експериментального навчання знання дітей про 
рослини були майже на однаковому рівні (у контрольному класі 28 вірних 
відповідей зі 120, а в експериментальному ще менше – 22), то після нього 
різниця стала більш суттєвою. У контрольному класі з 120 відповідей 42 – 
вірні та 21 – частково вірні, що складає 52,5%, а в експериментальному класі 
71 – вірна та 20 – частково вірних відповідей, (76%). Тобто кількість 
правильних відповідей значно перевищує кількість неправильних. Крім того 
діти відповідали на питання швидше та з більшою впевненістю у собі. В ході 
ігор діти долали свою інертність, заниженість інтересу до навколишнього, 
вони були дуже зацікавлені ігровими діями. Була досягнута також певна 
співдружність між дорослим та учнями, а також між самими учнями під час 
виконання ігрових дій та дотримання правил гри.  

Таким чином, проведене дослідження довело наявність у розумово 
відсталих першокласників потенційних можливостей до більш високого 
рівня у навчанні саме завдяки використанню дидактичних ігор, які 
виступають на даному етапі не тільки, як ефективний метод навчання, але 
й доцільний і необхідний засіб реалізації принципу наступності дошкільної 
й шкільної ланок спеціальної освіти. 

Коломійцева О.В. 

МУЗИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ 
РОЗУМОВО ВІДСТАЛОЇ ДИТИНИ 

В даній статті розглядається проблема взаємозв’язку музичного 
сприйняття та емоційного розвитку розумово відсталих дітей. 
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Ключові слова: особистість, емоції, емоційна сфера розумово 
відсталих дітей, “вищі почуття”, музичне сприймання. 

Постановка проблеми... Відомо, що слухання музики викликає в 
дитині різноманітні переживання і почуття, що створює психологічну 
основу для опосередкованого впливу на її емоційні стани, процеси і 
властивості, а відтак і процес формування її особистості. У одній зі своїх 
праць великий російський критик В.Г. Бєлінський писав: “Вплив музики на 
дітей благотворний, і чим раніше почнуть вони відчувати її вплив на себе, 
тим краще для них. Вони не зможуть перекласти її на свою дитячу мову її 
невимовних дієслів, але закарбують їх у серцях, не розтлумачать їх по–
своєму, не будуть про неї розглагольствувати; вона наповнить гармонією 
їх юні душі” [3, 5]. У психолого–педагогічній літературі підкреслюється, 
що музика є одним із найефективніших засобів розвитку емоційної сфери 
людини, наголошується на важливості формування у дітей здатності 
переживати художні образи музики як психологічної основи музично–
естетичної культури (О.М.Леонтьєв, Б.М.Тєплов). 

В своїх працях Л.С.Виготський, В.К. Котирло підкреслюють, що у 
дитинстві емоції виступають формою регуляції поведінки та процесу 
становлення особистості як цілісного утворення. Вплив на дитину у 
молодшому шкільному віці через її емоційну сферу може виявитися 
ефективним за умови адекватного вибору його методів і засобів 
(М.Й.Боришевський, О.В.Скрипченко, Т.М.Титаренко). 

Дослідження музичного сприймання і впливу музики на людину 
здійснювали вчені різних галузей науки, зокрема, В.Авдєєв, М.Берт, 
І.Благовещенський, В.Бехтерєв, М.Блінова, Б.Вяткін, Г.Гельмольць, 
І.Догель, Л.Дорфман, Р.Зарицька, Н.Захарова, А.Леонтьєв, О.Мальцева, 
Т.Маляренко, В.Мархасін, І.Назаров, Л.Новицька, О.Овчиннікова, 
І.Павлов, І.Сеченов, Л.Самсонідзе, І.Тарханов, В.Цеханський. 

У ряді психолого–педагогічних досліджень розглядається проблема 
особливостей музичного розвитку, а також питання сприйняття музики 
дітьми з розумовою відсталістю (С.М.Міловська, С.Я.Рубінштейн), 
методика навчання дітей музиці й співу в умовах допоміжної школи 
(А.А.Айдартебекова, І.В. Євтушенко, А.В.Соболєв тощо). У науковій 
літературі існують приклади, що дозволяють констатувати факти 
позитивного впливу цілеспрямованого музично–ритмічного виховання на 
психофізичний розвиток, розвиток сприйняття на слух й мовлення дітей із 
порушенням слуху та зору (І.Г.Багрова, І.С.Белик, Т.А.Білоус, 
В.А.Кручинін, І.М. Муратов, Н.А. Остапенко, Є.З.Яхніна). Теоретичну та 
практичну значимість надають методичні рекомендації з музичного 
виховання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, розроблені 
О.П.Гаврилушкіною. Проте проблемою психолого–педагогічної 
діагностики емоційного сприйняття музики, керування цим процесом при 
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безпосередньому впливі на розвиток дітей із розумовою відсталістю, не 
були предметом спеціальних досліджень.  

Недостатня науково–методологічна та програмно–методична 
розробленість проблеми, її соціальна й корекційна значущість, а також 
труднощі, які виявляються при її рішенні в педагогічній практиці, 
визначають актуальність обраної теми.  

Метою даної статті є вплив музики на емоційну сферу людини, на 
розвиток емоцій дітей, виховання їхніх почуттів. 

Виклад основного матеріалу. Особистість формується в процесі 
різноманітних взаємодій із навколишнім середовищем. Проте людина як 
особистість формується не шляхом простого засвоєння суспільних 
відношень і суспільного досвіду, а в результаті складної взаємодії 
психофізичних задатків і соціальних умов. 

У загальній сукупності різноманітних рис особистості істотне місце 
належить емоціям, що впливають на будь–який прояв людської активності. 
Які б чинники не визначали життя і діяльність людини, психологічно 
діючими вони стають тільки тоді, коли проникають у сферу емоційних 
відношень. 

Емоції супроводжують багато проявів життєдіяльності людини 
проникають у кожний пізнавальний психічний процес. Теоретичну основу 
емоційного виховання розумово відсталих дітей складає концепція 
системної організації психіки людини (П.К.Анохин), положення о 
зіставленні афекту та інтелекту (Л.С.Виготський), положення більшої 
збереженості емоційної сфери розумово відсталих дітей (С.Д.Забрамна). 

Отже дослідження розвитку емоцій у дитини має важливе значення як 
для розробки загальної теорії онтогенетичного розвитку людської психіки, 
так і для рішення психолого–педагогічних проблем виховання, що 
виявляється в оптимальному сполученні адекватного емоційного 
реагування на подію, вчинок, людину доцільністю його соціальних дій. 

Розвиток особистості дітей з вадами розвитку, виховання у них 
позитивних рис характеру – один з головних напрямків роботи спеціальної 
школи. Вирішення цієї проблеми забезпечує підготовку її вихованців до 
успішної соціальної адаптації в суспільстві. 

Важливими складовими навчального процесу в допоміжній школі є 
когнітивні й емоційні контексти. Велику кількість фактичних матеріалів, 
що висвітлюють емоційний розвиток розумово відсталих школярів, було 
отримано завдяки спільним зусиллям педагогів, клініцистів, психологів 
шляхом аналізу й узагальнення спостережень, що проводилися з учнями на 
уроках і в позаурочний час. Ці спостереження характеризують особливості 
знань і вмінь учнів з недоліками розумового розвитку, а також їх 
особистісні прояви, у тому числі й емоції. Окремі факти щодо емоцій 
школярів з вадами розвитку аналізуються в працях дефектологів, 
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присвячених різним педагогічним і психологічним проблемам. Усі ці дані 
дозволили уявити загальну картину емоційної сфери розумово відсталих 
учнів, що доповнювалися й уточнювалися в міру поповнення наявних 
матеріалів новими. 

Характеристика особливостей емоційної сфери учнів з вадами 
розвитку представлена в ранніх роботах Л.В. Занкова, де він пише про те, 
що розвиток емоцій розумово відсталих учнів значною мірою визначається 
зовнішніми умовами, до складу яких у першу чергу відноситься спеціальне 
навчання і правильна організація всього життя дитини. Властивих учням 
молодших класів імпульсивних проявів гніву, образу тощо, можна  
поступово позбутися шляхом цілеспрямованого виховання, що сприяє 
появі у дітей контролю над своїми вчинками і діями, що допомагає 
формувати у них  позитивні звички і навички правильної поведінки в 
побуті. Емоційна сфера розумово відсталих школярів розглядається 
автором у плані можливостей вироблення в них особистісних рис, що 
сприяють соціальній адаптації. 

Розвиток емоційної сфери розумово відсталих дітей – пріоритетна 
корекційна задача. Загальновідомо, що багато труднощів шкільної 
адаптації у цих дітей зумовлені незрілістю їх хвилювань та своєрідністю 
емоційної регуляції поведінки. 

У існуючій системі підготовки розумово відсталих дітей до життя 
визначені умови виховання і шляхи розвитку цієї категорії дітей 
(Т.О.Власова, В.І.Лубовський, 1984; В.Ф.Мачихіна, Н.А.Пипіна, 1987; 
К.С.Лебединська, 1982; С.Г.Шевченко, 1986, 1994, 1996, 1997; і др.). 

“Вищі почуття” є більш складними новотворами в структурі 
емоційної сфери особистості (Л.С.Виготський, С.Л.Рубінштейн). 
Формуючись на визначеному етапі онтогенезу, “вищі почуття” залежать і 
одержують імпульс до подальшого удосконалення від більш ранніх 
утворень. Їх виховання не може відбутися за умов ущербності, 
дефіцитарності власних емоцій. У силу цих обставин у методичному 
забезпеченні технології емоційного розвитку виділяються наступні основні 
напрямки: 

- розвиток навичок адекватного емоційного реагування в процесі 
сенсомоторної стимуляції; 

- навчання “мові почуттів” або навичок декодування і відтворення 
емоцій; 

- навчання навичкам релаксації; 
- соціально–емоційний розвиток, що припускає навчання 

поведінковій етиці на емоційній основі й просоціальній поведінці; 
-  навчання умінню аналізувати свої і чужі емоційні стани і причини, 

що їх породжують, навчання розумному емоційному регулюванню, 
розвитку “вищих” емоцій (інтелектуальних, моральних, естетичних). 
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Практика доводить, що  потрібна окрема, додаткова розробка методів 
корекції емоційної сфери розумово відсталих дітей. 

Дослідження, спрямовані на вивчення пам'яті розумово відсталих 
учнів, допомогли зрозуміти, що у своїх переказах діти не тільки не 
пропускають емоційно пофарбовані фрагменти зразка, але й акцентують на 
них увагу, ставлять їх на перший план, відтворюють з більшою частотою і 
виразністю (Н.К.Тхинь, А.Т.Токомбаєва). 

Для учнів цієї категорії найбільш зрозумілими є реальні життєві 
ситуації. Доведено, що, уявивши себе в певній ситуації, вони здатні до 
співпереживання, до емоційного відгуку на переживання іншої людини, 
можуть прийти на допомогу в тих випадках, коли вона потрібна 
(В.А.Вярянен). 

Аналіз робіт психологів Л.С.Виготського, А.Р.Лурія, Ж.Піаже, 
Т.Валлона та ін., показав, що спроможності дитини можуть розвиватися в 
процесі сприйняття творів мистецтва, у тому числі й музичних. 

Особливості музичного сприймання дітей з вадами розвитку своєрідні 
й зумовлені складнощами патології розвитку. Музичне виховання виступає 
в якості одного з найважливіших напрямків у їхньому розвитку, вихованні 
й навчанні, а також є одним з ефективних шляхів у їхньому розвитку, 
вихованні та навчанні, є одним з найефективніших шляхів корекції 
наявних відхилень і профілактики виникнення повторних порушень на 
фоні основної патології. 

Отже, ми ще раз зробили висновок, що в теорії і практиці емоційного 
сприйняття музики розумово відсталими дітьми наведено науково–
теоретичне обґрунтування використання можливостей музики  в процесі 
корекційно–виховної роботи. Але виявлення показників, критеріїв, рівнів 
сформованості та особливості розвитку емоційного сприйняття музичних 
творів у розумово відсталих учнів допоміжної школи, вікова динаміка 
формування цих особливостей, а також визначення перспективних 
напрямків використання виховних можливостей емоційного сприйняття 
музики розумово відсталими дітьми потребують подальших  досліджень.  
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Пікінер В. 

ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ К.Д. УШИНСЬКОГО ТА ХУДОЖНІХ 
ТЕКСТІВ У РОБОТІ З ДІТЬМИ 

В статье представлен анализ педагогического наследия 
К.Д.Ушинского относительно методики работы с художественным 
текстом, устным народным творчеством, а также анализ книги «Родное 
слово».  

Особливе місце як українській, так й у світовій педагогіці займає ім’я  
К.Д.Ушинського. Вчений розробив теоретичні принципи початкової освіти 
і методи розливального навчання, написав підручники для початкового 
навчання «Рідне слово» й  «Дитячий світ» та методичні матеріали до них, 
які упродовж багатьох десятиріч слугували практичними посібниками для 
вчителів і батьків. Учений є автором оповідань для дітей дошкільного і 
молодшого шкільного віку. 

Витоки методики художнього читання і розповідання дітям 
дошкільного віку сягають хіх століття, зокрема педагогічній спадщини 
К.Д.Ушинського. Як учений він заклав фундамент сучасної методики 
організації художньо–мовленнєвої діяльності у дітей, а як педагог приділяв 
значну увагу читанню, розповіді, вивченню з дітьми поетичних творів. 
Ушинський розглядав художній твір як вікно, крізь яке дитина може 
побачити життя народу в різних його проявах. Водночас учений застерігав 
педагогів, що в дітей недостатній ще життєвий досвід, і тому в них 
специфічне сприймання змісту художніх оповідань. Відтак, дитину–
дошкільника потрібно вчити сприймати художній твір в єдності форми і 
змісту. Методичні нотатки, як працювати з художніми текстами, ми 
знаходимо низинці статей ученого. 

У 1864 році  К.Д. Ушинським була написана й опублікована книга для 
дітей «Рідне слово», яка надалі перевидавалася,  не зважаючи на заборону, 
більше 150 разів. У першій частині «Рідного слова» вміщено:  1) назву 
багатьох предметів за родами і видами; 2)  на закінченні фрази і запитання 
для дітей; 3) прислів’я, приказки,  скоромовки, загадки; 4) народні казки і 
казки, що написав сам педагог;  5) вірші і пісні;  6) картинки. 

Наприклад, тема «дерева плодові, прості і кущі». 
Дерева плодові: яблуня, груша, слива, вишні. 
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Дерева прості: сосна, ялина, дуб, клен, липа, береза, осика, вільха, 
верба. 

Кущі: бузина, малина, смородина, аґрус, горішник, тальник. 
Словник. 
Прислів’я. 
Вірш. 
Загадка. 
Казка «Колобок» (3). 
У 1861 році вперше було опубліковано його навчальну книгу 

«Дитячий світ і Хрестоматія» для учнів початкових класів, в якій зібрано 
художні твори для читання (2). Книга складається з двох частини. У 
першій частині два відділи і хрестоматія: І відділ «Перше знайомство з 
дитячим світом», ІІ відділ – «Природа», ІІІ відділ «Перше знайомство з 
батьківщиною». У хрестоматії подано байки й оповідання та вірші. 

Друга частина «Дитячого світу» складається з 4 відділів: Природа. 
Російська історія. Географія. Перші уроки логіки. 

В методичних коментаріях К.Д.Ушинський радив педагогам  ретельно 
готуватися до читання художніх творів, добирати їх відповідно до віку 
дитини, з доступним змістом; наперед продумати, як пояснити незрозумілі 
слова в тексті. Він застерігав від пояснень у процесі читання, радив 
провести попередню бесіду, підготувати дитину до сприймання твору. Так, 
педагог визначає, що перед тим, як читати байку, вихователь може 
нагадати дітям будь–який випадок з їхнього життя, в якому яскраво 
виявилися ті недоліки поведінки, про які йдеться в байці, тоді зміст байки 
діти добри зрозуміють. 

Не радив учений супроводжувати процес читання численними 
запитаннями, оскільки вони стомлюють дітей. Він наполягав на тому, що 
при читанні творів морального змісту, не слід настирливо підкреслювати 
моральний висновок, уникати прямого моралізування. 

К.Д.Ушинський  прилягав значну увагу і роботі з поетичними 
творами. У передмові до першого видання «Дитячого світу» він радить 
засобами поетичних творів розвивати в дітей образне мовлення й логічне 
мислення. Він пише: «У душі дитини з логічною думкою зростатиметься 
прекрасний поетичний образ;  розвиток  розуму  йтиме дружно з 
розвитком фантазії та почуття; логічна думка відшукає собі поетичний 
вираз, і навпаки, поезія виразу закріпить саму думку» (3: 58–61). 

Багато уваги К.Д.Ушинський приділяв «поетичному елементові» в 
художньому вихованні дітей, у розвитку художнього образного мовлення. 
У цьому зв’язку він радив використовувати поетичні образи пейзажної 
лірики, які викликають у дітей яскраві асоціації. Він зазначає: «коли поет 
помічає в шумі мапі схожість із стогоном людини, у блиску очей вбачає 
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відсвіти блискавки, у шумі лісу чує скарги, в чудовому весняному 
ландшафті бачить усмішку, то по суті, це асоціації за схожістю…» (1: 268). 

Вірші, за переконаннями ученого, повинні впливати не тільки на 
розум, ай на почуття дітей. Головною метою при вивченні віршів, за 
словами педагога, повинен бути розвиток у дітей смаку, поетичного слуху, 
розуміння краси поетичної мови. Відтак, вихователь не повинен 
перевантажувати дітей надто докладним розбором віршів, абстрактним 
словотлумаченням поезії. У ліриці не можна пояснити умоглядно, вона 
здебільшого впливає на почуття, що і  сприяє усвідомленню змісту поезії. 
Не радить він і «зазубрювати» з дітьми вірші, при цьому, підкреслював, що 
тільки свідоме вивчання поетичного твору дає естетичну насолоду дитині, 
позитивно впливає як на її естетичний розвиток, почуття, так і на розвиток 
мовлення. Зазначимо, що ці педагогічні настанови вченого не втратили 
актуальності й сьогодні. 

Особливо високо цінував К.Д.Ушинський усну народну творчість: 
казки, прислів’я, приказки, скоромовки, забавлянки, загадки. Учений 
психологічно обґрунтовував, чому саме так подобається дітям казка. Він 
пояснює це особливостями дитячої уяви, надзвичайною вразливістю 
дитячого мозку. Крім того, за його словами, обмежений досвід дитини, 
вузьке коло знань спричиняють дитину вірити у незвичайне, сприймати 
казкових героїв як реальних діючих осіб, співчувати їм. 

К.Д.Ушинський назвав казки «першими блискучими спробами» 
народної педагогіки й уважав, що навряд чи хто–небудь був би 
спроможний «змагатися в цьому випадку з педагогічним генієм народу» (4: 
271). Він  зазначив: «Я рішуче ставлю народну казку недосяжно вище всіх 
оповідань, написаних спеціально для дітей освіченою літературою… У 
народній казці велика, сповнена поезії, дитина–народ розповідає дітям про 
дитячі мрії і, принаймні наполовину, сама вірить у ці мрії» (4:172). 

Педагог дав і методичні указівки, як краще використовувати казку: 
одну й ту саму казку потрібно читати дитині декілька разів і знову до неї 
повертатися. Крім того, дітей самих слід залучати до самостійного 
розповідання казок.. Методика розповідання казки, за К.Д. Ушинським, 
повинна бути такою. Починає казку дитину з  добре розвиненим 
мовленням, діти слухають, помічають, що вона пропустила, чи розповіла 
не так, і доповідають мовця, виправляють. 

Ушинський сам написав для дітей і зібрав досить багато творів усної 
творчості. За даними дослідників, у «Рідному слові» в першій його частині 
вміщено 75, а у другій – 5О % фольклорних творів. Ушинський увів до 
«Рідного слова» 366 прислів’їв і приказок, 22 народні пісні, 7 скоромовок, 
казки «Ріпка», «Золоте яєчко», «Колобок», «Козенята і вовк», «Сивка–
бурка» і т. ін. 
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Прислів’я за формою вчений називав «животворними проявами» 
рідного слова, що «вилітають» із живого життєдайного глибокого джерела 
– вічно юної душі народу, котра вічно розвивається. За змістом вони також 
доступні, оскільки, за словами педагога, в них відбито всі сторони життя 
народу. Для цього потрібно тільки добирати доступні дітям дошкільного 
віку прислів’я і приказки. 

Загадки, за словами вченого, – це «картинний опис предмета», який 
розвиває розум, кмітливість, збагачує словник. 

Скоромовки він радив використовувати для вправляння у звуковикові, 
темпі мовлення, для розваги дітей. Автор запропонував таку методику їх 
використання: спочатку чітко вимовити важний звук, що домінує у 
скоромовці, потім чітко й правильно її промовити 2–3 рази, надалі 
прискорювати темп аж до швидкого з елементами змагання. Отже, в 
педагогічній спадщині К.Д.Ушинського міститься ціла низка цінних 
методичних вказівок щодо організації художньо–моленнєвої діяльності, 
які будуть здіяні нами в подальшій експериментальній роботі. 

Література: 
1. Ушинський К.Д.  – твори . – Т.І.: Радянська школа, 1955. 
2. Ушинський К.Д. –  твори. – Т.–К.: Радянська школа, 1955. 
3. Ушинський К.Д. Родное слово. – М., 2003. 
4. Ушинський К.Д. Питання виховання і навчання в початковій школі. – Вибр. 

Пед. Твори. – У2–х т. Т. 2, К.: «Радянська школа», 1983. 

Сарнацький С.В., Сарнацька Л.В. 

ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ 

НАРОДНОЇ КАЗКИ 
При аналізі складної структури дефекту дітей з розумовою 

відсталістю важливо здійснювати  диференційований підхід до проблеми 
первинного і вторинного дефектів. При цьому не можна скидати з рахунків 
вплив і таких соціальних факторів, як психічна і соціальна депривація, 
неправильне сімейне виховання, соціальн – педагогічна занедбаність та ін. 
Вони гальмують розвиток особистості дитини з психічним 
недорозвиненням, сприяють появі аутистичних рис характеру, 
спотворюють його самооцінку, приводять до емоційно–вольової 
нестійкості. 

Для сьогодення питання психолого–педагогічної допомоги дітям із 
проблемами в розвитку освітлені  недостатньо. На практиці різні 
корекційні технології і психотехнічні прийоми найчастіше 
використовуються  психологами і педагогами без урахування форми 
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захворювання, рівня розвитку інтелектуальних процесів і особливостей 
емоційно–вольової сфери. 

Відсутність чітко розроблених диференційованих методів 
психокорекції, неадекватний набір психотехнічних прийомів негативно 
позначається на психічному стані дитини, а також створює істотні 
труднощі у роботі дефектологів.  

Життєва діяльність дитини починається з гри. У школу діти приходять 
зі світу ігор, де уява відіграє величезну роль. Для них уява – природна 
форма думки.  

Що стосується розумово відсталих дітей, то в ігровій, уявлюваній 
ситуації вони діють стереотипно, примітивно. Вони не завжди здатні діяти 
відповідно узятій на себе ролі, оскільки недостатньо розуміють задум 
ігрової ситуації в цілому. Особливості ігрової діяльності дебілів 
обумовлені як дефектами моторики, так і недоліками двох основних форм 
словесного опосередкування: регулюючої дії словесної інструкції і 
вербалізації власного досвіду та впливів середовища.  

У цьому контексті казка може розглядатися як частина і засіб 
формування  «компетентності» дитини–олігофрена, зняття проявів 
дезадаптації в його поведінці, розширенні сфери соціальної взаємодії. Вона 
може і повинна зайняти гідне місце в арсеналі корекційно–виховних 
засобів, а також в арсеналі пристосувальних засобів дитини. 

Виховну функцію народної оповідальної творчості добре 
усвідомлювали і цінували представники вітчизняної і зарубіжної 
педагогіки. 

Так один із засновників «лікувальної педагогіки», німецький 
олігофренопедагог кінця XIX – початку XX століття. А. Фукс виділяв для 
продуктивного формування світорозуміння учнів допоміжної школи 
чотири ступені. Перший етап у його схемі – ступінь казок – місток між 
світом уявлюваним і світом реальним. (Х.С. Замський, с. 118). 

З початку минулого століття професор П.Г. Бєльський розробив 
корисний метод індивідуального впливу на важку дитину. (4,с.70–71) 
Казка  найкраще підходить для реалізації деяких пунктів його програми: 

1. Установлення дружнього емоційного зв'язку вихователя з дитиною. 
2. Катарсис, очищення психіки дитини від попередніх переживань, які 

травматизували її, шляхом «емоційних» бесід із попутною вказівкою на 
неправильну цільову установку поводження, а також обрання нових форм 
поводження. 

3. Поступове перенесення емоційної енергії, що вивільнилася після 
катарсису на нові соціально корисні цілі на основі закону про 
трансформації емоцій.  

На даний час казкотерапевти працюють за трьома напрямками: 
діагностичний, розвивальний, профілактичний. При цьому 
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використовують п'ять видів казок – художні, дидактичні, психокорекційні, 
психотерапевтичні, медитативні. Наше дослідження припускало 
використання народних казок.  

Ряд зарубіжних та вітчизняних авторів (Б.Беттелхейм, Н.Пезешкян, 
М.Еріксон, Г.Абрамова, І.Вачков, Є.Доценко, Т.Зінкевич–Євстігнєева, 
Д.Соколов та ін.) бачуть у казках, метафорах і притчах  засоби 
психотерапевтичної інтервенції. 

На їх думку, при читанні казок, не пов’язаних з психологічною 
конфронтацією, психотерапевт може легко проникнути крізь «цензуру» 
свідомості й впливати на несвідоме дитини, завдяки наявності в казках 
складної амальгами спостережень, важливих життєвих істин. Діти 
несвідомо переймають досвід попередніх поколінь і формують нове 
ставлення до конфліктів.  Дитина не  займається дешифровкою смислу 
тексту. Вона розуміє його завдяки активізації свого уявлення. Це дозволяє 
дитині за допомогою внутрішнього потенціалу сили, самосвідомості 
засвоїти нові засоби пізнання й перейти від абстрактно–теоретичних 
моделей до моделей, які засновані на живій роботі фантазії.  

На нашу думку, психолого–педагогічні умови використання народних 
казок для інтелектуального розвитку,  формування естетичних і моральних 
почуттів аномальної дитини мало досліджувалися.  Вважається, що казка 
сама по собі є для цього корисним матеріалом.  

Ми спробували  осмислити  використання метафоричного контексту 
народних казок у загальній теоретичній парадигмі олігофренопедагогіки й 
експериментально розробити та перевірити психолого–педагогічні умови 
використання казок у естетичному вихованні учнів молодших класів 
допоміжної школи. 

При цьому, ми виходили з припущення, що за умов моделювання 
чуттєвих станів особистості, які відображені в казці та обліку психолого–
фізіологічних станів розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку, 
значно підвищується ефективність формування у них естетичних почуттів. 

Дослідно–експериментальна робота проводилась на базі допоміжних 
шкіл м.Часів–Яра та м.Миколаївки. 

Виконане дослідження дозволило дістати об’єктивні характеристики 
процесу формування естетичних почуттів дітей молодшого шкільного віку 
допоміжної школи засобами української народної казки та з’ясувати 
тенденції розвитку цього процесу. 

По–перше, на основі проведеного теоретичного аналізу проблеми 
було розроблено критерії сформованості естетичних почуттів (емоційно–
почуттєвого досвіду, ціннісних естетичних орієнтацій) та з’ясовано їх 
суттєві ознаки, що уможливило визначення рівнів сформованості 
естетичного досвіду учнів молодших класів допоміжної школи. Здійснене 
констатуюче дослідження показало необхідність упровадження в 
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навчальний–виховний процес допоміжних шкіл спеціальної методики 
формування естетичних почуттів у розумово відсталих дітей, актуальну 
потребу використання у цьому аспекті народної казки. 

По–друге, на основі структурування почуттів було встановлено 
функціональні складові процесу їх формування. Це насамперед, 
акцентуація емоційно–почуттєвого досвіду, інтеграція окремих складових 
почуттєвих переживань у цілісність, встановлення суб’єктивного значення 
почуття. Виявилося, що народна казка є сприятливим матеріалом для 
емоційно–почуттєвого розвитку особистості розумово відсталої дитини, 
оскільки містить моделі почуттєвих станів (художній опис, образну 
характеристику процесу переживання почуттів людиною. 

По–третє, все це дозволило нам теоретично обгрунтувати та 
експериментально перевірити модель формування естетичних почуттів 
молодших школярів допоміжної школи засобами української народної 
казки. 

Психолого–педагогічна модель є розгорнутим у часі функціональним 
процесом, що умовно поділяється на чотири етапи: 

• Акцентуація емоційно–почуттєвого досвіду 
• Розкриття суттєвих складників почуття 
• Інтеграція окремих складових почуття у його цілісній вияв 
• Встановлення суб’єктивного значення почуття для вихованців. 
Ці етапи відповідають структурі естетичного почуття та складовим 

компонентам процесу його формування.  
Розроблена модель реалізується при дотриманні таких психолого–

педагогічних умов: 
• Розкриття та усвідомлення вихователем або вчителем емоційно–

почуттєвого потенціалу казки. 
• Екстраполяція набутого почуттєвого досвіду в реальне життя. 
Робота не вичерпує вирішення всіх аспектів порушеної проблеми. 

Подальшого дослідження потребують питання, пов’язані з розширенням 
змістового компоненту методики та з актуалізацією емоційно–почуттєвого 
досвіду розумово відсталої дитини і розвитком її креативних здібностей. 
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Смоляр Е.В., Трададюк  А.А. 

ВЛИЯНИЕ КРУГЛОГОДИЧНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ 

СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРОСТА 
Развитие ребенка происходит неравномерно, периоды ускоренного 

развития чередуются с этапами его замедления или относительной 
стабилизации. При этом нужно учитывать, что развитие двигательных 
качеств происходит тоже неравномерно. Физические упражнения на 
свежем воздухе повышают адаптацию организма и повышают 
работоспособность иммунных систем, позитивно влияют на на развитие 
двигательный качеств.  

Ключевые слова: физическое развитие, возрастная группа, 
двигательные качества, занятия на открытом воздухе. 

Проблема. Физическая культура – основа нашего здоровья. И где как 
не в школе этот фундамент строить? Именно там детям надо помочь надо 
помочь избавиться от сутулых плеч и впалой груди, развить у них силу, 
ловкость, гибкость, закалять организм. 

Столько за последнее время было постановлений и законов об 
образовании, написаны новые школьные программы. Что–то убиралось из 
этих программ, что–то добавлялось, а суть осталась неизменной. Она 
состоит в том, чтобы воспитать у детей потребность в физической 
активности, средствами физической культуры воспитывать гармонично 
развитую, здоровую личность. 

Целью нашей работы было изучить влияние проведения 
круглогодичных занятий физическими упражнениями на открытом 
воздухе на уровень физического развития и развития двигательных качеств 
мальчиков среднего школьного возраста. 

Были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить уровень физического развития школьников средней 

возрастной группы. 
2. Изучить динамику  развития двигательных качеств школьников 

средней возрастной группы. 
Физическое воспитание в школе должно решать две задачи 

“тактическую” и “стратегическую”. Это означает, что на каждом уроке 
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физической культуры нагрузка должна быть такой, чтобы после нее 
возрастали двигательные возможности школьников. Для этого необходимо 
искать новые формы проведения школьных уроков. Одной из таких форм 
есть проведение круглогодичных занятий  на открытом  воздухе. 

Подготовки и проведения занятий физическими упражнениями на 
открытом воздухе круглый год требует от преподавателя физической 
культуры специальной подготовки. Проведенные Аяшевым О.А. 
исследования показали, что основными источниками информации по 
физической культуре для учителей остаются не специальные  издания – к 
ним прибегают 13,5% учителей, а массовые газеты и журналы – ими 
пользуются 28,4% и телевидение – 58,1%. Что касается  исследований  
собственной физической активности, то  она  явно  не  удовлетворительна. 
Всего 47,2% учителей физической культуры постоянно используют 
занятия физическими упражнениями в  качестве  активного  отдыха, 41,8% 
к таковым на досуге не прибегают, а 11% – очень редко. 

В ходе  проведения  эксперимента были разработаны следующие 
рекомендации к методике проведения  занятий круглый год на открытом 
воздухе: 

1. Организованное начало и окончание урока. 
2. Постановка задач урока должна быть  последовательной в 

доступной формулировке, краткой и доходчивой. 
3. Сочетание объяснения и показа по ходу урока. 
4. Владение способами решения поставленных задач. 
5. Владение способами исправления  ошибок. 
6. Умение анализировать собственную деятельность и деятельность 

учащихся. 
Развитие ребенка происходит неравномерно, периоды ускоренного 

развития чередуются с этапами его замедления или относительной 
стабилизации. При этом нужно учитывать, что паспортный возраст не 
всегда совпадает с биологическим развитием  ребенка. 

Периодизация школьного возраста проще общепринятой: младший 
школьный возраст  7–9 лет, средний школьный возраст 10–14 лет, старшая 
возрастная группа 15–18 лет. Нас интересует средняя возрастная группа, 
так как испытуемые 6–7 классов относятся именно к этой группе. 

Своеобразие этой возрастной группы проявляется в преодолении 
процессов возбуждения и в нарушении координации движений. Эти 
особенности имеют временный  характер, но их следует учитывать при 
дозировании физических нагрузок. 

После длительной, чрезмерной, монотонной работы наступает 
утомление. Характерным проявлением утомления является снижение  
работоспособности. 
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Под работоспособностью понимается способность человека развивать 
максимум энергии, экономно  расходовать ее, достичь поставленной  цели 
при качественном выполнении умственной и физической работы. 

Существуют три фазы работоспособности: 
1 – фаза  врабатывания, поиск организмом наиболее экономного для 

работы уровня; 
2 – фаза оптимальной работоспособности, когда относительно 

высокие уровни количественных и качественных показателей  согласуются  
между  собой и  изменяются синхронно: 

3 – фаза снижения работоспособности, указывает на предел 
эффективности  работы и является  сигналом  к  ее прекращению. 

Нагрузка вызывающая  утомление необходима, так  как она  является  
развивающей. Но планирование  и  распределение нагрузок необходимо 
проводить с учетом возрастно–половых, морфофункциональных 
особенностей  школьников. 

Работоспособность  зависит от  развития  выносливости и  скоростно–
силовых  качеств. У мальчиков рост  выносливости отмечается  с 9 до 
17 лет, заметное увеличение отмечено в 11–14 лет и в 17 лет. Скоростно-
силовые качества  имеют  два этапа  скачкообразного прироста: первый  в 
8–10 лет  и  второй в 13–15 лет. 

Одной из основных особенностей среднего школьного возраста 
является период полового созревания. Период полового  созревания у 
мальчиков с11 до 14 лет. С началом полового созревания у мальчиков  
прибавка  роста  составляет  6–10 см в год, масса тела возрастает на 4–6 кг, 
а окружность грудной клетки увеличивается на 3–5 см 

Очень важна в этот период для школьников двигательная  активность, 
а так же иммунологическая активность. Снижение двигательной 
активности ведет к нарушению слаженности в работе мышечного аппарата 
и внутренних органов, снижается  адаптация  организма к внешней среде. 

Физические упражнения  на  свежем воздухе повышают  адаптацию 
организма и повышают работоспособность иммунных систем. В настоящее 
время иммунитет рассматривается  как общебиологический  защитный  
механизм, предохраняя организм от генетически чуждого  воздействия  
инфекционных агентов и любых веществ. Повышению работы иммунных 
систем  способствует  закаливание, которое достигается  путем занятий 
физическими упражнениями на  открытом воздухе круглый год. 

Закаливание может осуществляется при помощи специально 
организованных занятий физическими упражнениями. При этом 
учитываются  следующие принципы закаливания: 

- систематичность; 
- постепенность и последовательность; 
- учет  индивидуальных  особенностей; 
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- разнообразие  форм и средств; 
- активный режим и самоконтроль. 
Изучение оценки физического развития и развития двигательных 

качеств детей среднего школьного возраста проводились с учащимися  
ООШ № 4 и ООШ  № 20 города Славянска в течение двух лет. Группа 
включала в себя  36 мальчиков.  

В качестве основных показателей физического развития были 
приняты антропометрические показатели (длина и масса тела, объем 
грудной клетки), оценка органов дыхания, состояние сердечно–сосудистой 
системы. Исследования антропометрических данных проводились в начале 
и в конце каждого года. Показатели за первый год представлены в таблице. 

 

 Рост ( см) Вес ( кг) Экскурсия 
гр.клетки (см) 

ЧД 
( в мин) 

 Нач. Оконч. Нач. Оконч. Нач. Оконч. Нач. Оконч. 
Контрольная группа 

X 140 143 40 42 8 9 18 16,8 
 3                      2                     1                      1,2 

Q 4.79 5.68 4.79 4.79 0.9 2.39 5.18 5.98 
Экспериментальная группа 

X 149 154 42 45 7 8,4 18,2 16,2 
 5                      3                    1,4                      2 

Q 4,73 4,45 3,89 3,89 1,67 1,67 5,57 4,17 
 

Из данных таблицы мы видим, что мальчики экспериментальной  
группы  имеют лучше показатели в росте и весе, экскурсия грудной клетки 
в обеих группах составляет 1см., ЧСС в обеих группах увеличилась на 2. 

Если сравнить данные антропометрические, полученные в конце второго 
года обследования с концом первого, то увидим, что  за второй год мальчики 
контрольной группы прибавили в росте 3 см, в весе 2,5 кг, а мальчики  
экспериментальной  группы в росте  прибавили 5,6 см., в весе 3,5 кг. 

Оценка системы органов дыхания проводилась по частоте дыхания 
(ЧД) и экскурсии грудной клетки. У мальчиков контрольной группы 
экскурсии грудной клетки увеличилась на 1 см., а ЧД  на 1,2  дыхательное 
движение. У мальчиков экспериментальной  группы экскурсии грудной 
клетки увеличилась на 1,4 см., а ЧД  на 2 дыхательных движения. 

Динамика развития сердечно–сосудистой системы определялась по 
частоте пульса (ЧП) и систалическому объему крови (СОК), который был 
рассчитан по формуле Старра. У мальчиков контрольной группы за 1–й 
год ЧП уменьшилась на 1 уд./мин, за 2–й год на 4 уд./мин. У мальчиков 
экспериментальной группы за 1–й год ЧП  уменьшилась на 2 уд./мин, за 2–
й год на 4 уд./мин. СОК у мальчиков контрольной группы за 1–й год видно 
незначительное увеличение на 0,4 мл., за 2–й год увеличивается на 3,5 мл. 
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В за 1–й год  в экспериментальной группе СОК увеличивается на 4мл., за 
2–й год увеличение происходит на 3,8 мл.  

Оценка развития двигательных качеств была проведена по 
тестированию в основных направлениях: выносливость и скоростно–
силовые качества. 

О развитии выносливости можно судить по результатам бега на 
2000м. В контрольной группе за 1–й год мальчики улучшили свои 
результаты на 5,7 сек., в экспериментальной группе на 1,01,5 сек. За 2–й 
год результат в контрольной группе улучшился на 0,3 сек., в 
экспериментальной группе на 9,2 сек. 

В прыжках в длину с места мы определяли скоростно–силовые 
качества. В контрольной группе улучшение результата за 1–й год на 4см., 
за 2–й на 8см. (всего на 12см). У мальчиков экспериментальной группы за 
1–й год улучшение на 5 см., за 2–й год результат улучшился на 16 см. 
(всего на 21см). На диаграмме мы видим динамику развития двигательных 
качеств за два года. 

 

10.00,0  9.54,0  8.44,4    7.33,7    150   162      147    168 

 
 

Контр.  Экспер.  Контр.  Экспер. 
 

Бег 2000м. Прыжки в длину с места. 
 

Эффект занятий физическими упражнениями на открытом воздухе 
круглый год очевиден. 
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Выводы. 
1. По результатам эксперимента следует, что занятия круглый год на 

открытом воздухе способствуют стабилизации деятельности сердечно–
сосудистой системы и дыхательной систем. 

2. Систематические круглогодичные занятия на открытом воздухе 
благотворно влияют на физическое развитие детей среднего школьного 
возраста. У учащихся экспериментальной группы  показатели роста, массы 
тела выше, чем  у сверстников из контрольной группы. 

3. Занятия круглый год на открытом воздухе способствуют  
положительной динамике  развития  основных двигательных качеств таких 
как  выносливость и скоростно–силовые качества. 
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Солодухов В.Л. 

КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 
СУБ’ЄКТАМ 

Оскільки наше дослідження присвячене метафоричності казки як 
прийому глибинно–психологічного пізнання психічно здорової людини, 
зупинимося коротко на понятті “психологічне здоров’я”. Торкнемося так 
званих психологічних аспектів психічного здоров’я, які дозволяють 
виділити коло власне психологічних (а не медичних) аспектів даної 
проблеми. 

За визначенням Л.Бурлачука та Є.Коржової, психічне здоров’я – це 
“стан душевного благополуччя, що характеризується відсутністю 
хворобливих психічних проявів і забезпечує адекватну умовам оточуючої 
дійсності регуляцію поведінки, діяльності” [2 с. 72]. 

Поняття психічного здоров’я тісно пов’язане з поняттям зрілості: за 
Е. Фроммом, психічно здорова людина – це зріла, продуктивна людина [8]; 
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за А. Маслоу, особистісний розвиток самоактуалізуючої людини 
характеризується адекватним прийняттям себе; вона вільна від 
стереотипів, незалежна від інших людей, і в той же час здатна 
підтримувати партнерські стосунки з людьми [5]; за Г. Оллпортом, 
здоровій особистості притаманна активна позиція щодо дійсності, 
самопізнання, стійкість до фрустрації, здатність до когнітивного 
опрацювання власного досвіду [цит. по 5]. Представники гуманістичного 
напряму в психології звертають увагу на необхідність пошуку критеріїв 
психічного здоров’я. 

Сучасні дослідники до основних критеріїв психічного здоров’я 
відносять відповідність: суб’єктивних образів відображуваним об’єктам 
дійсності; характер реакцій – зовнішнім подразникам та ін. 

Психічне здоров’я являє собою динамічну сукупність психічних 
властивостей людини, які забезпечують гармонію між потребами індивіда і 
суспільства, виступаючи передумовою орієнтації на особистісне 
зростання. 

Ми вважаємо, що психологічно здоровою особистістю можна назвати 
людину цілком адаптовану до середовища без збитку для її фізичного 
здоров’я, яка має прагнення і можливість для творчого перетворення як 
середовища, так і самої себе. 

Психологічне здоров’я передбачає внутрішньоособистісну гармонію, 
зокрема, гармонію між емоційною та інтелектуальною сферами людини. 
Центральна характеристика психологічно здорової людини – це здатність 
до ефективної саморегуляції, можливість адекватного пристосування до 
актуальної ситуації несприятливих умов. При цьому передбачається не 
лише здатність суб’єкта до протистояння стресовим ситуаціям, але й 
можливість аналізу стресової ситуації, що сприяє зростанню та 
особистісному розвитку. 

Психічно здорова людина – це, перш за все, спонтанна і творча, 
життєрадісна, весела і відкрита особистість, яка пізнає себе й оточуючий 
світ не лише розумом, але й почуттями, інтуїцією. Вона приймає себе 
такою, якою вона є, при цьому визнає цінність і унікальність оточуючих її 
людей, бере відповідальність за реалізацію власних життєвих цілей, 
знаходиться в постійному творчому розвитку власної особистості і сприяє 
розвитку інших людей.  

Порушення психічного здоров’я унеможливлює повноцінний 
особистісний розвиток людини, може негативно впливати на її долю чи 
життєвий шлях. Основна функція психічного здоров’я – це підтримка 
активного динамічного балансу між людиною і оточуючим середовищем в 
ситуаціях, а також мобілізація ресурсів особистості в напрямку 
самостановлення, самореалізації. 
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Аналіз літератури дозволяє стверджувати, що психологічне здоров’я 
можна описати як систему, що включає аксеологічний, інструментальний і 
потребово–мотиваційний компоненти. При цьому аксеологічний 
компонент змістовно представлений цінностями власного “Я” людини і 
цінностями “Я” інших людей. Він виступає як абсолютне прийняття 
самого себе за умови знання себе та прийняття інших людей. Передумовою 
цього є наявність особистісної цілісності. 

Інструментальний компонент психологічного здоров’я передбачає, що 
людина володіє рефлексією як засобом самопізнання, здатністю 
концентрувати свою свідомість на собі, своєму внутрішньому світі і 
своєму місці у взаєминах з іншими.  

Потребово–мотиваційний компонент відображає наявність у людини 
потреби у саморозвитку. Людина стає суб’єктом власної життєдіяльності, 
має внутрішнє джерело активності, яке виступає двигуном її розвитку. 

Отже, наше дослідження торкається психологічно здорових суб’єктів, 
що мають труднощі у спілкуванні і намагаються їх розв’язати. За 
допомогою методики казки у межах активного соціально–психологічного 
навчання відбувається більш глибоке пізнання власної особистості його 
учасниками. Саме казки, на думку К. Естес, мають цілющу силу. 

Метод психологічної допомоги людям набуває сьогодні актуальності, 
тому в наш час спостерігається різноманітність конкретних методичних 
підходів, зумовлених різними теоретичними орієнтаціями. Тим не менш, 
можна говорити про наявність інтеграційної ідеї, що об’єднує майже всі 
підходи, які є в практичній психології, а саме: прагнення каталізувати 
розвиток особистості шляхом нівелювання комплексів та вивільнення 
особистісного потенціалу. З цього приводу О. Бондаренко зауважує: 
„Виражена в різних термінах, що складають ряд лексем: „розвиток”, „ріст”, 
ідея зміни пов’язана з розвитком і актуалізацією особистісного потенціалу, 
співвідноситься з ідеєю і поняттям індивідуації К.  Юнга, самоактуалізації 
А. Маслоу і С. Джурарда, особистісного зростання К. Роджерса і, в цілому, 
виражає деякий загальновизначений ціннісний конструкт, що відображує 
реінтеграцію особистісного „Я” на основі нового досвіду і готовності до 
сприйняття такого досвіду” [1, с. 111]. 

В останні роки розрізняють клінічно орієнтовану психотерапію, 
спрямовану переважно на пом’якшення чи усунення симптоматики, і 
особистісно–орієнтовану практику, яка покликана допомогти людині змінити 
власне відношення до соціального оточення і до особистості. При цьому слід 
пам’ятати про неоднозначне вживання останнього терміна (клінічно 
орієнтована психотерапія): це психотерапевтичний підхід, що розробляється 
Б.Карвасарським (екзистенціально–гуманістичний напрямок в психіатрії); чи 
психіатрія, що базується на положеннях основних напрямів сучасної 
психології: динамічному, поведінковому і гуманістичному.  
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В наш час практична психологія поповнюється новими засобами 
ефективної психокорекційної роботи з особами, що потребують 
психологічної допомоги. Розглянемо метод казкотерапії, який 
першопочатково застосовується у межах психотерапії. 

Головною метою казкотерапії є надання психологічної допомоги 
психічно здоровим людям в ситуаціях різного роду психологічних 
труднощів, а також у випадку потреби згармонізувати власне життя й 
самовідчуття у ньому. Спробуємо виділити етапи використання казки з 
корекційно–пізнавальною метою. 

Перший етап – застосування усної народної творчості для виховання 
нових поколінь та трансляції психологічного досвіду попередніх поколінь. 
Початок цього етапу губиться у глибині віків, хоча процес творення усної 
творчості продовжується і в наш час. Казки з давніх давен слугували 
засобом психологічного впливу не лише на дітей, але й на дорослих. 
Другий етап – аналіз і психологічне дослідження казок і міфів. Саме 
дослідження міфів і казок в психологічному глибинному аспекті пов’язане 
з іменами К. Юнга, М.–Л. фон Франц, В. Проппа, Б. Беттельхейма та ін. 
Процес пізнання прихованого, метафоричного змісту казок продовжується 
і зараз. Третій етап – психотехнічний: застосування казки з метою 
психодіагностики, корекції і розвитку особистості. Психологи нерідко 
пропонують: “Склади казку” або “Розкажи казку”. Четвертий етап – 
інтегративний. Він пов’язаний з формуванням концепції комплексної 
казкотерапії, яка розуміється як засіб формування особистості, перевірений 
багатьма поколіннями. 

Сьогодні казкотерапія синтезує досягнення психології, педагогіки, 
психотерапії і філософії різних культур, використовуючи  форму казки, 
метафори для надання психологічної допомоги людині. Можна назвати з 
повним правом казкотерапію різновидом метафоротерапії. 

Будучи напрямом в практичній психології, казкотерапія залишається 
засобом передачі досвіду і знань “з вуст в вуста”, що є предметом 
дослідження різних спеціалістів. Вона слугує багатьом психологам, 
психотерапевтам і педагогам як техніка психологічної допомоги. На думку 
Т. Зінкевич–Євстигнєєвої [4], казкотерапія – це процес пошуку смислу, 
розшифрування знань про світ і систему взаємин в ньому; процес 
утворення зв’язків між казковими  подіями і поведінкою людини в 
реальному житті. Це процес перенесення казкових смислів у реальність, а 
також процес об’єктивізації проблемних ситуацій, активізації потенціалу 
особистості. Значення казки полягає в тому, що людина має пізнати та 
навчитися управляти глибинними інстинктами власного єства, 
стверджуючи “Я” шляхом протистояння власним інстинктам. Казка 
пропонує образні способи, що дозволяють протидіяти цим інстинктам. 
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Згідно з дослідженнями З. Фрейда та К. Юнга, казки та міфи – це 
продукт колективної творчості. В основі ж колективного несвідомого 
лежать архетипи, що проявляються в казках через символи, які можуть 
вказати шляхи вирішення власної проблеми. Творча фантазія несвідомого 
виражається в відомих сюжетах казок, які відповідають проблематиці 
людської душі. В казках архетипи постають як символи, що можуть 
маскувати енергію лібідо.  

Основним призначенням символу, за К.Юнгом, є вираження архетипу. 
Архетипи – це вроджені елементи людської психіки, що відображують 
загальні моделі чуттєвого досвіду, вироблені у ході розвитку людської 
свідомості. Тобто, архетипи – це метафоричні прототипи, що інтегровано 
представляють еволюцію людини. 

Психокорекційна роль казки полягає у тому, що казка дає можливість 
легкого і природного доступу до візуального світу, який відображає 
взаємозв’язок між минулим і теперішнім. Інколи казки оживляють у 
суб’єкта спогади звуків, що породжуються ритмом і рифмами. Завдяки 
своїй структурі вона сприяє збереженню ранніх образів і почуттів.  

О.Гнєздилов [3] зауважує, що казкотерапія – найстародавніший в 
людській цивілізації метод практичної психології і один з наймолодших 
методів в сучасній науковій практиці. Казкотерапія пов’язана з поняттям 
розвитку. Оскільки (згідно з дослідниками) у дитини переважає 
“правопівкульний” тип мислення, то найбільш важлива для її розвитку і 
соціалізації інформація повинна передаватися через яскраві образи. Саме 
тому казкові і міфологічні історії виконують ефективну функцію передачі 
дитині знань про світ. Якщо перше десятиліття її життя в цьому 
відношенні було сприятливим (турботливі батьки і педагоги читали, 
розповідали казкові історії, разом їх обговорювали), то у несвідомому 
людини формується своєрідний “банк” життєвих ситуацій, тобто перелік 
знань про динаміку внутрішніх процесів, особливості взаємовідносин між 
людьми, можливості самореалізації тощо. 

Казкотерапія визнається деякими вченими як процес виховання 
Внутрішньої Дитини, розвиток її душі, підвищення рівня 
самоусвідомлення надбання знань про закони життя і способи виявлення 
спонтанної творчої сили. А також, казкотерапія – це і процес “спомину”, 
повернення „підліткового” та формування „дорослого” світовідчуття [3]. 

Казки можуть викликати приємні спогади минулого. Вони 
стимулюють фантазію, даючи дитині шанс розповісти про життєві 
труднощі без прямого втручання психотерапевта.  

Казка дозволяє дорослій людині ввійти в контакт зі спогадами 
важливого досвіду ранніх років життя. Діти за допомогою казки 
створюють для себе власні образи, які залишаються у їх внутрішньому 
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світі багато років, “допомагаючи нам пізніше підтримувати контакт з 
дитиною, яка так чи інакше живе в нас завжди”. 

Казкотерапія – один з найменш травмуючих методів психотерапії. 
Адже під впливом казок сформувався життєвий сценарій людини і тому 
саме казка допомагає подолати драматичний сценарій життя. 

Казки широко використовуються в процесі психологічного 
консультування. С. Черняєва стверджує, що при використанні казок в 
процесі консультування забезпечується психокорекційна успішність не 
лише відносно дітей, але й стосовно дорослих, які мають нерозв’язані чи 
розв’язані неконструктивним способом підліткові проблеми, такі як:             
1) неприйняття себе; 2) неконтрольовані спалахи агресії; 3) почуття 
одинокості; 4) невміння усвідомити власні почуття; 5) нездатність 
осмислити власне життя, вибудувати ієрархію цінностей;  
6) безвідповідальність, інфантилізм, слабовілля тощо. Казки можна 
використовувати для діагностики проблеми, виходу з неї, для підказки 
певного рішення [9]. 

Казкотерапія як напрям практичної психології приваблива тим, що 
вона зручна у застосуванні в порівнянні з іншими підходами. Наприклад, 
відсутні вікові обмеження, ефективність її застосування не залежить від 
понять: “нормальний розвиток–відхилення в розвитку”. 

Особливістю роботи психолога–практика із застосування казкотерапії 
є взаємодія з суб’єктом на ціннісному рівні. Психологічні, культурні, 
педагогічні проблеми пропрацьовуються, спираючись на моральні 
орієнтири, духовні цінності й особистісний потенціал людини. Провідними 
здобутками казкотерапії є: 1) відкриття для людини можливості 
усвідомлення своїх потенціалів, можливостей та цінності власного життя; 
2) сприяння розумінню причинно–наслідкових зв’язків подій і вчинків;  
3) пізнання різних стилів світосприймання; 4) формування здатності до 
осмисленої творчої взаємодії з оточуючим світом; 5) набуття внутрішнього 
відчуття сили і гармонії. 

Іншими словами, мова йде про вплив на ті чи інші складові 
самосвідомості, який здійснюється у казкотерапії в межах усіх видів 
психокорекційної роботи, навіть у тих, де подібне завдання є другорядним 
чи зовсім не ставиться. Головною ж метою казкотерапії є надання 
психологічної допомоги психічно здоровим людям в ситуаціях різного 
роду психологічних труднощів, а також у випадку потреби згармонізувати 
власне життя й самовідчуття у ньому. 

Література: 
1. Бондаренко А.Ф. Социальная психотерапия личности: психосемантический 

подход – К.: ГПИИЯ, 1991. – 187 с.  
2. Бурлачук Л. Ф., Коржова Е. Ю. Психология жизненных ситуаций. – М.: РПА, 

1998. – 262 с. 



Застосування природних та фізичних лікувальних  
чинників в реабілітаційній практиці  

 

121

3. Гнездилов А.В. Авторская сказкотерапия. – СПб.: Речь, 2002. – 290 с. 
4. Зинкевич–Евстигнеева Т. Д. Путь к волшебству. Теория и практика 

сказкотерапии. – СПб.: ООО „Речь”,  1998. – 246 с. 
5. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. /Пер. с англ. – М.: Смысл, 

1999. – 425 с. 
6. Мария–Луиза фон Франц. Психология сказки. Толкование волшебных сказок. 

Психологический смысл мотива искупления в волшебной сказке. /Пер. с англ. Р. 
Березовской, К. Бутырина. – СПб.: Б.С.К., 1998. – 360 с. 

7. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 2002. – 
331 с. 

8. Фромм Э. Забытый язык. – М.: Республика, 1992. – С. 179–298. 
9. Черняева С. А. Психотерапевтические сказки и игры. – СПб.: Речь, 2002. – 166 с. 

Традатюк А.А., Смоляр Е.В. 

О СОСТОЯНИИ УСПЕВАЕМОСТИ И ОБЩЕЙ 
ЗАОБЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
Закаливание организма повышает работу  иммунных  систем. Особое 

значение в закаливании отводится выработке устойчивости к низким 
температурам, что достигается занятиями физическими  упражнениями 
на открытом воздухе круглый год. Закаливание способствует укреплению 
здоровья, повышает успеваемость школьников средней возрастной 
группы. 

Ключевые слова: двигательная активность, сотояние успеваемости, 
закаливающий  эффект, состояние  здоровья. 

Проблема. Научить детей сознательно относиться к  выполнению тех 
или иных физических упражнений, знать свой организм, воспитать чувство  
потребности в физических упражнениях – вот задачи современной 
системы физического  воспитания  школьников. 

Среди различных форм физического воспитания школьников 
центральное место занимают уроки физической культуры. От их качества 
решающим образом зависит эффект всей системы физического воспитания. 
По статистическому отчету детской поликлиники за 2005 год 75% детей 
состоят на диспансерном учете со всевозможными отклонениями в 
состоянии здоровья. Социологи констатируют тревожные факты: мене 1/3 
юношей и всего 10% девушек – выпускников школ – умеют играть в 
спортивные игры, еще меньше кататься на коньках и лыжах. 

Развитие ребенка происходит неравномерно, а волнообразно. 
Правильное использование средств и форм физического воспитания 
возможно лишь при условии учета особенностей развития детей 
различных периодов школьного возраста. 
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Возрастная периодизация имеет условное деление. Однако на 
практике удобно другое разделение ребят школьного возраста на  группы:  

1- младшая возрастная группа 7–9 лет; 
2- средняя возрастная группа 10–14 лет; 
3- старшая возрастная  группа 15–18 лет. 
Свои исследования мы проводили со школьниками средней  

возрастной группы ООШ № 4 и ООШ № 20 г. Славянска. 
Целью исследования было изучить влияние круглогодичных занятий 

на открытом воздухе на состояние здоровья школьников среднего 
школьного возраста. 

Решались следующие задачи при достижении поставленной цели: 
1. Выявить влияние закаливающего эффекта на состояние здоровья 

учащихся круглогодично занимающихся на открытом воздухе и не 
занимающихся.   

2. Выявить состояние успеваемости учащихся занимающихся и не 
занимающихся на открытом воздухе круглогодично. 

Снижение двигательной активности приводит к нарушению работы 
мышечного аппарата и внутренних органов, падает иммунологическая 
активность, а также устойчивость организма к перегреванию, охлаждению, 
недостатку кислорода, т.е. снижается адаптация организма к влиянию 
внешней среды. 

Физические упражнения на открытом воздухе повышают адаптацию 
организма к воздействию факторов внешней среды и повышают работу 
иммунной  системы. 

Повышению работы иммунных систем способствует закаливание, что 
достигается круглогодичными занятиями на открытом воздухе. В 
закаливании особое значение отводиться выработке устойчивости к 
низким температурам. 

Закаливание низкими температурами  сопровождается  выраженными 
изменениями терморегуляции, отчетливыми сосудистыми реакциями, 
изменяющими уровень теплообразования и теплоотдачи. В комплексе 
адаптационных реакций особая роль принадлежит сосудистым рефлексам. 
Под влиянием адреналина и норадреналина тонус переферических сосудов 
увеличивается на 25–30 %, а кровоток в них снижается в 2–3 раза. 

Закаливание можно осуществлять при помощи специально 
организованных занятий физическими упражнениями. Закаливание 
воздухом наиболее “нежная” и безопасная процедура. С воздушных  ванн 
рекомендуется  систематическое  закаливание. При  закаливании  воздухом 
нельзя допускать озноба. Важное  значение имеет закаливание при 
восприимчивости к сквознякам. Закаливание  повышает  устойчивость 
верхних  дыхательных путей.  
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Определение  закаливающего  эффекта  круглогодичных  занятий на  
открытом  воздухе проводилось  на  основе  данных  по  заболеваемости  
ОРЗ и ОРВИ  в  течение  полугодия  на1–м и  2–м годах  эксперимента. 

Устанавливалось количество случаев и дней  нетрудоспособности 
пропущенных  из–за болезни ОРЗ и ОРВИ по отношению к  общему  числу 
пропусков связанных с болезнью (кроме инфекционных  заболеваний 
печени желудочно–кишечного  тракта и т.п.) в процентах. 

Учащиеся контрольной  группы ООШ № 20 на 1–м году исследования  
ОРЗ и ОРВИ  болели 65 % детей, на 2–м году – 59 %. 

У учащихся  экспериментальной группы ООШ № 4 на 1–м году 
исследований ОРЗ и ОРВИ были больны 58% школьников , на 2–м  всего 
22%. Эти показатели подтверждают  колоссальный  закаливающий эффект 
круглогодичных занятий  на  открытом  воздухе. 

Исследование успеваемости  учащихся  среднего  школьного  возраста 
проводилось в начале и в конце эксперимента. Успеваемость в обеих 
группах оценивалась  по  годовым отметкам, потом  данные  подвергались 
математической  обработке и выражены в процентах. Данные приведены  в 
таблице.  

 

Данные об исследовании успеваемости (в процентах) 
Баллы Провед. 

эксперим. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 
Контрольная группа 

Начало 0 0 0 26,7 23,5 20,4 10,6 9,8 9,0 
Окончание 0 0 2,7 22,3 23,6 21,2 8,3 9,1 0 
Разница   +2,7 –4,1 +0,1 +0,8 –2,3 –0,7 –9,0 

Экспериментальная группа 
Начало 0 0 12,5 22,4 18,5 20,8 9,8 9,0 7,0 

Окончание 2,1 3,6 7,4 24,2 24,1 25,8 10,6 2,4 0 
Разница +2,1 +3,6 –5,1 +2,2 +5,6 +5,0 +0,8 –6,6 –7,0 

 

По данным таблицы видна положительная динамика успеваемости в 
экспериментальной группе. Эти данные подтверждают тот факт, что 
снижение заболеваемости влечет за собой естественное повышение 
успеваемости. 

Выводы. 
1. Полеченные в ходе эксперимента результаты свидетельствуют о 

положительном закаливающем эффекте круглогодичных занятий на 
открытом воздухе в профилактике ОРЗ и ОРВИ. У учащихся 
экспериментальной группы за 2 года исследований процент 
заболеваемости уменьшился на 36%, а школьников  контрольной группы 
всего на 8%. 
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2. Занятия на открытом  воздухе  круглый год в следствии снижения 
заболеваемости, способствуют повышению успеваемости, что имеет 
большую педагогическую значимость и эффективность. У учащиеся 
экспериментальной группы успеваемость повысилась на19,3%, а 
школьников контрольной группы на 3,6%. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ МУЗИЧНО–
РИТМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ ВПЛИВУ НА 
ОРГАНІЗМ ТА ПСИХІЧНИЙ СТАН МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
У статті розглядається вплив  і використання музики на організм та 

психічний стан майбутнього вчителя фізичної культури.  Встановлена 
взаємодія рухів та музики, які в той же час спонукають до свідомого 
сприйняття зміцнення організму, розвитку музичного слуху, пам'яті, 
уваги; розвивають морально–вольові якості – спритність, точність, 
швидкість, цілеспрямованість; виробляються такі властивості рухів як 
м'якість, пружинистість, енергійність, пластичність; поліпшується 
постава. 

Ключові слова: музика, музично–ритмічне виховання, корекція, 
емоційний стан людини, фізичний стан. 

Вивчаючи закони життя, спостерігаючи ритмічність рухів у природі й 
трудових процесах, простежуючи вплив музики на працездатність під час 
фізичної праці, вчені–фізіологи, психологи, педагоги, лікарі звертають 
увагу на питання використання музики в сполученні з рухом, як у 
лікувальних, так і у виховних цілях. Органічна єдність музики й руху 
необхідна і  природна. Рухи повинні розкривати зміст музики, відповідати 



Застосування природних та фізичних лікувальних  
чинників в реабілітаційній практиці  

 

125

їй по композиції, характеру, динаміці, темпу, ритму тощо. В той же час 
рухи спонукають до свідомого сприйняття музичного твору. До того ж, 
відомо, що фізична активність, виконання фізичних вправ, рухів є 
способом зняття напруженості та переживань стресу. 

Усвідомивши активну рухову основу музично – ритмічного почуття, 
Жак–Далькроз підкорив рух ритму різних музичних творів і визначив шлях 
емоційної передачі рухів. Над створенням системи музично – ритмічного 
виховання працювали багато фахівців різних областей, таких як: 
Н.Александрова, Н.Ветлугіна, О.Зиміна, С.Руднєва, Т.Ротерс і ін. 

Заняття і вправи музично–ритмічного виховання сприяють зміцненню 
організму, розвитку музичного слуху, пам'яті, уваги; розвивають морально–
вольові якості – спритність, точність, швидкість, цілеспрямованість. Також 
виробляються такі властивості рухів як м'якість, пружинистість, енергійність, 
пластичність; поліпшується постава. Музичний ритм сприяє впорядкуванню 
руху й полегшенню оволодіння ним. 

Педагогові–тренеру необхідно правильно підбирати музично– 
ритмічні рухи, щоб зміцнити серцево–судинну систему, поліпшити 
кровообіг, дихальні процеси, а також розвити м'язову структуру тіла, 
допомогти студентам зняти напругу завдяки доцільному поєднанню 
музико терапії та елементів тілесно–орієнтованої терапії.  

Також не можна забувати й про підбір музичних творів для роботи в 
групі, тому що не всяка музика викликає позитивні емоції. Кожний звук 
або звукове сполучення, що впливає на наш мозок, може приносити як 
користь, так і шкоду, внаслідок чого й виникають позитивні чи негативні 
емоційні реакції.  

Для визначення характеру й ступеня впливу музики існують багато 
різноманітних прийомів. Вони допомагають контролювати свою роботу, 
вказують шляхи до самовдосконалення тощо. Емоційна оцінка звуків 
міняється залежно від їхньої висоти, сили, тривалості й тембру. Звуки дуже 
сильні, з великою амплітудою коливання хвиль, викликають у нервових 
клітках занадто сильне збудження, що руйнує їх і породжує захисну 
реакцію організму, прагнення до усунення подразника. 

Розробляючи систему заходів, спрямованих на розвиток 
стресостійкості студентів – майбутніх вчителів ми враховували і той факт, 
що педагогові–тренеру в процесі своєї професійної діяльності треба 
виховувати в учнів і певний смак до музики, яка може бути дуже 
різноманітною і не завжди позитивно відбиватися на організмі. Педагог 
повинен опиратися на музичні твори як засоби корекції, щоб у студентів не 
виникали негативні емоції при прослухуванні того або іншого матеріалу. 
Необхідно враховувати і адекватність методів психолого–педагогічної 
роботи, оскільки все це може привести до підвищення збудженості, 
дратівливості й тривоги тощо.  
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Спеціальні фізіологічні дослідження виявили вплив музики на різні 
системи людини. Так, дія музичних подразників підвищує пульс, впливає 
на дихальну систему, залежно від висоти звуку, сили звуку й тембру. 
Частота дихальних рухів і серцебиття змінювалася залежно від темпу, 
тональності музичного добутку. 

Відомо, що нервова система, а з нею й мускулатура мають здатність 
засвоєння ритму. Музика як подразник стимулює фізіологічні процеси 
організму, що відбуваються ритмічно як у рухової, так і вегетативній 
сфері. Між ритмом рухів і ритмом внутрішніх органів існує певний зв'язок. 
Ритмічні рухи являють собою функціональну єдину систему, руховий 
стереотип. Досліджуючи вплив музики як ритмічного подразника, можна 
констатувати підвищення ритмічних процесів організму в більше строгій 
компактності й економічності енергетичних витрат  в цілому. 

Однак, педагогові–тренеру також не можна забувати й про те, що 
музика регулює емоційний стан людини, а це значить: 

• знімає емоційну розрядку;  
• полегшує усвідомлення власних переживань; 
• підвищує соціальну активність; 
• набуває нових засобів емоційної експресії; 
• полегшує формування нових відносин. 
Тому для вирішення окреслених завдань необхідно підібрати 

відповідні музично–ритмічні вправи в певному музичному темпі (табл.3.1.) 
 

Таблиця 3.1. 
 

№ 
п\п Темп музики 

Кількість 
музичних 
акцентів  
в 1 хвилину 

Застосування вправ 

1 Повільний 40–60 Повільні нахили тулуба, голови; вправи на 
розслаблення, розтягування; дихальні вправи. 

2 Помірний 70 

Різні нахили голови й тулуби; повільні махи 
ногами, вправи для м'язів спини, черевного 
преса; почергові напруги й розслаблення; 
вправи на розтягування, ходьба. 

3 Середній 80–90 Вправи для різних м'язових груп і частин тіла. 

4 Швидкий 100–150 Махи ногами; стрибки, підскоки, елементи 
танців, біг. 

 

При виконанні вправ необхідно правильно регулювати фізичне 
навантаження, що залежить від кількості вправ у комплексі, характеру й 
способу виконання, кількості виконання кожної вправи, а також вихідного 
положення. 
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Одним з показників величини навантаження є частота серцевих 
скорочень (120–160 уд/хв). Крім того, стомлення й навантаження можна 
визначити за зовнішніми ознаками (порушення координації рухів, постави, 
зміни кольору шкіри людини, потовиділення й ін.).  

Р.Лобань розробив систему аналізу й діагностики рухів, відому як 
«Система зусиль», що заснована на застосуванні спеціальних символів і 
призначена для опису динамічних і просторових аспектів рухів. 

У «системі зусиль» за Р.Лобановим, діагностика рухів описується 
чотирма напрямками: 

• простір, що може бути прямим і багатофокусним; 
• сила – потужна й легка; 
• перебіг часу – швидким і плавним; 
• протікання – вільним і обмеженим. 
Користуючись цією системою можна провести аналіз рухів, що дає 

можливість допомогти педагогові і студентам у використанні й розширенні 
рухової активності. 

Таким чином використовуючи заняття з музично – ритмічного 
виховання в поєднанні із специфічними психолого–педагогічними і 
корекційними методами і прийомами педагог–тренер може сприяти 
поліпшенню фізичного стану, зниженню кількості негативних емоцій, 
зняттю м’язового напруження тощо, тим самим підвищити стресостійкість 
студентів – майбутніх вчителів.  
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СОЦІАЛЬНІ  АСПЕКТИ  ЗДОРОВ’Я  ТА  ЗДОРОВОГО  
СПОСОБУ  ЖИТТЯ   

Клименко Ю.С., Пристинський В.М. 

ОПТИМАЛЬНА РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА 
ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЗДОРОВ'Я ТА 

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 
У статті подаються рекомендації формування оптимального 

рухового стереотипу людини з використанням валеобіомеханічних засобів. 
Ключові слова:оптимальний руховий стереотип, валеобіомеханічні 

засоби корекції. 
Постановка проблеми за її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. Вчитель фізичної культури, валеології, 
інструктор оздоровчо–спортивного клубу повинні звертати особливу увагу 
на деяку незграбність дітей при виконанні рухових дій в процесі занять. Це 
може опосередковано свідчити про незбалансованість у діяльності 
статично постуральної і м'язової регуляції, тобто про відхилення або деякі 
порушення у функціонуванні рухового апарату. У зв'язку з цим, одним з 
важливих практичних завдань фізичного виховання підростаючого 
покоління слід вважати формування знань про ефективність впливу 
оптимальних рухових режимів як важливої передумови у розвитку 
життєво важливих рухових навичок і вмінь, які забезпечували б 
комфортність стану дитини. 

Батьки часто задають питання про те, який все ж таки вид спорту або 
вид рухової активності доцільно обрати для своєї дитини, щоб досягти 
оптимального фізичного розвитку та рухової підготовленості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій Педагогічні спостереження 
та бесіди з батьками, вчителями фізичної культури і валеології, 
інструкторами лікувальної фізичної культури свідчать про те, що названий 
аспект залишається актуальним і потребує подальшого осмислення і 
розробки насамперед при організації процесу фізичного виховання, а 
також реабілітації учнів, які навчаються у спеціалізованих школах–
інтернатах [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

У зв'язку з цим, на базі кафедри теоретичних, методичних основ 
фізичного виховання і реабілітації Слов'янського державного 
педагогічного університету – науковий керівник: кандидат педагогічних 
наук, доцент Пристинський В.М. та спеціалізованої санаторної школи–
інтернату (м.Олексієво – Дружківка, Донецької обл.) директор Василенко 
Л.М. виконується дослідження з метою пошуку нових та вдосконалення 
існуючих комплексних методик з фізичної і соціальної реабілітації дітей з 
вадами опірно–рухового апарату. Дослідження проводиться відповідно до 
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Зведеного плану науково–дослідної роботи у галузі фізичної культури і 
спорту. Міністерства молоді і спорту України за темою 2.2.3 
«Психофізична реабілітація неповносправних дітей засобами фізичного 
виховання» (№ 0101U002646). 

Метою даної роботи є поглиблення валеологічних знань про 
оптимальну рухову діяльність дітей та необхідність більш широкого 
застосування їх у забезпеченні підвищення ефективності навчально–
реабілітаційного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Проведені нами дослідження свідчать, 
що понад 80% часу протягом доби хребет людини знаходиться у 
змушеному напівзігнутому положенні (так зване «пізнє» напруження), що 
в свою чергу викликає хронічне натяжіння задніх зв'язок хребта; 
детренованість м'язів розгиначів спини; порушення поверхонь 
міжхребцевих суглобів («функціональне блокування»); порушення 
дифузного постачання міжхребцевих дисків, що значно знижує їх 
еластично–амортизаційні можливості та ін. 

Розуміння сутності біомеханічних механізмів розладу функцій хребта 
передбачає також доцільність більш широкого використання 
валеобіомеханічних засобів корекції та усунення наслідків хронічного 
напівзігнутого положення хребта і неоптимального рухового стереотипу 
(НРС) у дітей, характерними ознаками якого є: 

– похилі плечі з дещо випнутою вперед шиєю; 
– надмірний виступ черева з поперековим гіперлордозом; 
– м'язовий дисбаланс (гіпотонія сідничних м'язів, гіпертонус м'язів 

верхнього плечового поясу); 
– виражені помилки в кінематиці (зовнішня структура рухів); 
– порушення ритмічності рухів, незграбність пересування; 
– порушення статичної і динамічної рівноваги; 
– надмірне напруження м язів, що не приймають участі в тому чи 

іншому русі; 
– надмірний нахил (антиверсія), що особливо помітно під час ходьби 

або бігу; 
– недостатня рухливість в суглобах і як наслідок їх деформація; 
– порушення постави (сколіози). 
Діагностику рухових порушень при дискоординації слід проводити по 

мірі оволодіння дитиною основами техніки обраного виду спорту. Увага 
вчителя фізичної культури, тренера, інструктора оздоровчо–спортивного 
клубу повинна бути спрямована насамперед на загальну структуру 
навчаємого руху; на ритмічність рухів; на те, наскільки рухи адекватні 
відповідно до реалізації рухового завдання [2,4,5]. 

З теорії і методики фізичного виховання відомо, що перебудова 
сформованого неоптимального рухового стереотипу відбувається 
достатньо складно і довготривалий термін часу. Формування оптимального 
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рухового стереотипу (ОРС) або ж його корекція часто супроводжується 
значною втомою центральної нервової системи, так як пов'язано з високим 
внутрішнім зосередженням [3,7]. 

Основу методики формування ОРС повинні складати знання про те, 
що ефективність навчання визначається створенням умов, коли оволодіння 
рухом відбувається з оптимальною інтенсивністю на фоні загальної 
релаксації та концентрації уваги. Коли було виправлено значні помилки в 
структурі рухової моделі, слід починати формування нових адекватних 
рухових стереотипів, потрібних дитині в побутовій, навчальній або 
спортивній діяльності. Починати перебудову стійкого рухового стереотипу 
слід з найбільш простих фаз і частин рухової дії, а потім використовувати 
більш складні вправи, таким чином розвиваючи складні за 
координаційною структурою рухи, коли задіяні м'язи всього тіла. В такому 
разі рухи і дії вдосконалюються вже в значній мірі рефлекторно, 
обумовленими механізмами і стають більш точними, швидкими, 
раціональними, тобто оптимальними. Те, що звично розуміється під 
тренуванням (тренінгом) і є з позицій валеологічних знань про рухи 
проявленням рухового стереотипу найвищого порядку, як з точки зору 
побутової життєдіяльності, так і обраного виду спортивної діяльності. 
Даний процес, зрозуміло, є максимально індивідуалізованим і відображає 
здатність або нездатність організму кожного до такої перебудови. 

Слід чітко розуміти і постійно дотримуватись методичної 
послідовності у формуванні оптимального рухового стереотипу дитини: 

– відчуття положення голови (кути поворотів, нахилів, погляд і т.ін.); 
– рухи і дії руками (ритмічність, домірність, точність рухів); 
– координованість рухів тулуба і верхніх кінцівок; 
– координованість рухів тулуба і нижніх кінцівок; 
– сукупність рухових дій (інтегрованість тілесної структури); 
– поєднання досконалості виконання рухових дій та психічного стану. 
Важливими, на наш погляд, є наукові засади розуміння правильної 

посади і оптимального рухового стереотипу, які обумовлені положеннями 
медицини, валеології, біомеханіки. Це такі пози і рухи у просторі, якими 
забезпечуються як оптимальне вирішення рухових завдань, так і найбільш 
ефективні умови для функціонування внутрішніх органів, рівномірного 
розподілу механічного навантаження на ланки тіла, а також збалансовані 
енерговитрати на підтримання рівноваги тіла. Стійке положення тіла у 
просторі доцільне також з точки зору оптимального енергозабезпечення. 

Навичку правильної постави і оптимальних рухів слід розвивати у 
дитини і постійно тренувати. Оптимальний – значить найбільш економний, 
доцільний і точний варіант рухів з усіх можливих. 

Висновки. Таким чином, оптимальність статичних положень тіла і рухів 
у просторі привабливі не тільки з позиції естетики, але і соматичного здоров'я 
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людини. Тобто, здоров'я і вміння естетично рухатись повинні утворювати 
істотну єдність у розумінні і вихованні звички рухатися правильно. 

Оптимальна рухова діяльність свідчить про достатній ступінь 
фізичного і психічного благополуччя і здоров'я людини. Слід вже з 
дитинства вчити підростаюче покоління спостерігати за рухами людей, які 
володіють хистом правильно і красиво рухатися. 

Перспективами подальших розвідок у даному напрямку вважаємо 
доцільним розробку методичних рекомендацій щодо формування знань 
про ефективність впливу оптимальних рухових режимів різної фізичної 
спрямованості. 
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Савельева В.С., Коваленко Г.А. 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

В статье проведено исследование проблемы стрессоустойчивости 
работников управления крупного машиностроительного предприятия. 
Выделены возможные методы психологического консультирования для 
руководителей в целях предупреждения конфликтных и стрессовых 
ситуаций. 

Актуальность. Валеологическая культура включает в себя множество 
факторов здоровья, в том числе и психическое здоровье руководителей 
институционального и управленческого уровня. Проблеме эмоциональной 
стабильности руководителя в настоящее время уделяется значительное 
внимание в психологической литературе и практике [2–5]. Одним из 
вариантов эмоционального дисбаланса является психологический стресс 
как общая реакция организма на сильное негативное или позитивное 
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воздействие. (Г.Селье 1963г.) [3]. Анализ данного явления широко 
освещается в различных источниках. Очевидно, что стрессовые состояния, 
как правило, снижают уровень производительности труда руководителя, 
отрицательно влияют на производственный процесс в целом, негативно 
сказываются на деятельности всего  предприятия. 

Умение противостоять стрессорам – это вопрос эффективности 
деятельности организации. Не случайно, поэтому в США на 
противострессовые мероприятия тратится 2 млрд долл. в год [6]. Высокоя 
стрессоустойчивость работников организации управления – это высокая 
производительность их труда, непотопляемость, конкурентоспособность, 
развитие организации и повышение комфортности, качества и 
продолжительности жизни их сотрудников. 

В период экономических преобразований выделен и научно 
обоснован широкий спектр форм и методов психологической помощи 
работникам управления. К сожалению, не все методы психологической 
помощи  грамотно используются на практике. На сегодняшнем этапе 
развития украинской рыночной экономики психологические исследования 
в области управления становятся не только приоритетными, но и 
необходимыми. Следует проанализировать возникающие психологические 
проблемы, а также предложить наиболее оптимальные практические 
методы противостояния стрессам и укрепления здоровья руководителей. 

Цель исследования – выделить оптимальные методы 
психологического консультирования для руководителей в целях 
предупреждения конфликтных и стрессовых ситуаций. 

Задачи исследования. 
1. Провести экспериментальное исследование уровня 

стрессоустойчивости руководителей институционального и 
управленческого уровней крупных машинорстроительных предприятий. 

2. Проанализировать зависимость между уровнем тревожности и 
характерологическими особенностями личности руководителя. 

3.Выделить основные положения когнитивно–поведенческой 
психотерапии как оптимального метода противостояни стрессам в 
управленческой деятельности руководителя на машиностроительном 
предприятии. 

Основная часть. Наблюдения и беседы с руководителями 
машиностроительных предприятий Донбасса (в исследовании принимало 
участие 145 руководителей) показывают, что многие из них в той или иной 
мере обеспокоены своим здоровьем, высказывают жалобы по поводу тех 
или иных недомоганий или заболеваний. В общении с окружающими эти 
недомогания проявляются на уровне переживаний, что привносит в 
повседневные отношения с окружающими эмоциональный 
психосоматический фон. Известно, что физическое состояние человека 
влияет на эмоциональный стереотип поведения, т.е. прослеживается 
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влияние соматических отклонений на психику. Но в ряде случаев можно 
наблюдать и обратную картину. Эмоциональный стереотип поведения 
оказывает давление на восприятие органических состояний. В связи с 
двойственностью взаимовлияния психики на соматику, и соматики на 
психику в медицине существуют два понятия – "субъективный" и 
"объективный" уровень заболевания. Если объективный уровень отражает 
действительную картину, то субъективный свидетельствует о том, как 
человек эмоционально интерпретирует состояние своего здоровья. При 
этом то или иное отклонение (иногда даже мнимое) сопровождается 
субъективно эмоционально окрашенным восприятием, которое 
интерпретируется как субъективное недомогание. Интенсивность 
проявлений этих субъективных недомоганий, т.е. эмоционально 
окрашенных жалоб по поводу физического состояния, во многом 
определяет уровень психического здоровья.  

Проведенное исследование негативных эмоциональных состояний у 
руководителей (депрессий, фрустраций, стрессов, тревожности, 
напряженности) показало, что эмоциональное напряжение как первая 
стадия психологического стресса характеризуется активизацией различных 
функций организма, повышением готовности к различным действиям в 
ответ на эмоциогенные факторы. Наблюдения показали, что большинство 
испытуемых легко преодолевают эмоциональное напряжение. Но в 
комбинации с вариантами личностных подструктур, особенно таких, как 
характерологические черты общительности, импульсивности или, 
наоборот, тревожной мнительности, а также в случае типологической 
неуравновешенности или инертности, возникают стрессовые состояния 
типа тревоги, напряженности, растерянности и др.  

С точки зрения анализа показателей психического здоровья того или 
иного руководителя осознанно относиться (прислушиваться) к 
функциональным состояниям организма, регулировать свои психические 
процессы (управлять своими мыслями, чувствами, желаниями). В тоже 
время возможности и механизмы приспособления к социально–
политической, экономической и управленческой среде деятельности у 
руководителей не одинаков. У каждого есть свой определенный порог 
адаптации, нарушение которого ведет к дезорганизации психического 
здоровья. Чем выше порог (уровень) адаптации руководителя к постоянно 
изменяющейся среде экономической деятельности, тем лучше его 
самочувствие, тем заметнее проявляемость эффективности 
руководительской деятельности, зависимость от других людей. Анализ 
причин негативных эмоциональных состояний, а также явление 
умственного и эмоционального переутомления указывает на связь их с 
неумелой организацией умственного и физического труда, с отсутствием 
"техники личной работы", с нарушением элементарных норм 
психогигиены.  
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Ведущее значение в происхождении негативных эмоциональных 
состояний у испытуемых имеют особенности личности и 
психотравмирующие ситуации.  

Для формирования позитивного эмоционального состояния и 
укрепления психического здоровья руководителей необходима помощь 
консультантов–психологов. Специализированным методом 
психологической помощи может быть  классический метод когнитивно–
поведенческой психотерапии, или метод моделирования поведения. Этот 
метод базируется на внутренних процессах переработки информации, 
является обучающим процессом, обеспечивающим руководителя новым 
опытом. Основные положения когнитивно–поведенческой психотерапии 
состоят в следующем:  

• Многие поведенческие проблемы являются следствием пробелов в 
обучении и воспитании.  

• Имеются реципрокные взаимоотношения между поведением и 
средой.  

• С точки зрения научения, случайный опыт оставляет более 
значимый след в личности, чем традиционная бихевиористская модель 
"Стимул–реакция".  

• Моделирование поведения представляет собой одновременно 
обучающий и психотеравпевтический процесс. Когнитивный аспект 
является решающим в ходе научения.  

• Дезадаптивное поведение может быть измерено посредством 
личностных самообучающих приемов, активизирующих когнитивные 
структуры.  

Выводы. Как показало исследование, некоторые из 
"высокотревожных" руководителей, сами того не сознавая, оказались на 
грани невротических конфликтов и психосоматических заболеваний. Ход 
эксперимента свидетельствует о том, что мотивация достижений 
поставленных целей (организационных, личностных) характеризуется 
своеобразным рейтингом актуальных потребностей. Каждый второй 
руководитель испытывает потребность в самоутверждении или нуждается 
в признании своей значимости, что свидетельствует об их активном 
стремлении к самореализации, ориентации на достижение успеха в 
деятельности. Подобные показатели являются хорошим основанием для 
прогнозирования профессионализма в управленческой деятельности и 
развитии, с помощью специальных тренингов, психокоррекционных 
методик и техник их конкурентноспособных возможностей. 
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Кузнецова Т.Г. 

ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ 
ДІТЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ В РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ 

Проблема виховання, навчання та особистого розвитку дітей з 
порушеннями інтелекту розглядаються у зв’язку з їхньою соціалізацією і 
підготовкою до повноцінного життя   в суспільстві. 

Робота з соціалізації сприяє формуванню у дошкільників з вадами 
психофізичного розвитку   загальної і спеціальної готовності до шкільного 
навчання, її можна  розглядати як проблему ранньої соціалізації. Окрім 
того, формування соціального досвіду у розумово відсталих дошкільників 
стає все важливішим компонентом корекційно–виховної роботи. 

Провідним напрямком цієї роботи є діяльність, у тому числі й 
образотворча, яка допомагає дошкільникам з порушенням інтелектуального 
розвитку краще сприймати і пізнавати навколишнє. І незважаючи на те, що 
особливості образотворчої діяльності розумово відсталих дітей не 
дозволяють їм повною мірою відобразити свої враження в малюнках, у 
процесі спеціальних занять їх  можна озброїти технікою малювання. Про це 
свідчать дослідження провідних психологів і дефектологів Л.С.Виготського, 
В.С.Мухіної, Т.Н.Головіної, І.А.Грошенкової, О.А.Флериної та ін.  

Однак для того, щоб малюнок став  дійсно творчим, діти повинні 
мати уявлення про предмети, явища природи і суспільне життя.  
Працюючи у цьому напрямку, дефектологи дошкільних закладів 
відчувають особливі труднощі. Діти–олігофрени мало говорять, не 
граються, не малюють тільки з тієї причини, що не знають про що 
(Л.С.Виготський), тому насамперед у дитини з вадами інтелектуального 
розвитку необхідно сформувати той досвід, який допоможе  їй повноцінно 
займатися певним видом діяльності. 

У своєму дослідженні ми поставили за мету виявити рівень 
сформованості соціального досвіду у розумово відсталих дошкільників, 
які виховуються в різних педагогічних умовах, шляхом порівняння 
адекватності їхніх мовних висловлювань у зв’язку з практичною 
діяльністю, а саме  образотворчою, як цікавою і доступною в цьому віці.   

По–перше, ми повинні були виявити стан малювання у дітей 
старшого дошкільного віку, які виховуються в різних педагогічних умовах 
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(це діти, які відвідують дитячий садок, та діти–сироти, які виховуються у 
дитячому будинку); по–друге, треба було вивчити зміст сюжетних 
малюнків, які діти виконували в ситуації навчального малювання і за 
власним бажанням; потім проаналізувати ці малюнки з точки зору 
відображення в них соціальних відносин; нарешті вивчити і 
проаналізувати мовленнєві висловлювання дітей у зв’язку із 
зображувальною діяльністю. 

Ми обстежили дітей за розробленою нами методикою, яка складалася 
з  чотирьох серій завдань, а саме: 

- малювання  за замислом дитини, 
- малювання за традиційною методикою “будинок”, “дерево”, 

“людина”, 
- малювання за ігровим завданням (“Ми з приятелем удвох”),  
- ілюстрування тексту, зміст якого відображає ігровий та 

побутовий досвід дитини. 
Під час аналізу отриманих даних нам необхідно було насамперед 

визначити предметність малюнка, його композицію, емоційний та 
сюжетний зміст. Для спрощення описування ми позначили дітей дитячого 
садка як групу за № 1, а дітей дитячого будинку групою за № 2. 

Аналіз результатів першої серії експерименту показав, що малюнки 
дітей як 1–ої, так і 2–ої групи відображали,  переважно, тематику 
попередніх занять, що можна було простежити у відповідях на запитання 
“Що ти бажаєш намалювати?”  (“Машину”, “Літак”, “Грибок”). Деякі діти  
із 1–ої групи намагалися придумати більш цікавий сюжет (“Будинок і 
автобус”, “Дерево і годівницю”),  проте далеко не всім  вдавалося  
реалізувати його на папері.  У значної більшості дітей малюнки були 
примітивні, фрагментарні, з недостатньою кількістю або повною 
відсутністю деталей. Зустрічались зображення окремих частин в ролі 
цілого, уподібнення, змішування і перекручення форми частин предмету, 
порушення їх просторового розташування. У деяких випадках 
спостерігалося зісковзання з обраної теми на малювання  більш знайомих 
або більш простих предметів.    

Усі зображення дітей як 1–ої, так і 2–ої групи знаходились  неначе 
поза простором і часом, адже намальовані предмети були одиночні і немов 
би “повисали у повітрі”. У малюнках не передавалися  характерні кольори 
(90%).  

Аналіз результатів другої серії завдань мало відрізнявся від 
попередніх даних. Ми з’ясували, що дошкільники намагаються відтворити 
графічний образ, з яким вони ознайомилися на заняттях, і не роблять 
спроб змінити його, доповнити кольоровою гамою тощо. Розумово 
відсталі діти тяжіють до стереотипного зображення, яке їм запам’яталося. 

Найбільш простим для дошкільників з порушенням інтелектуального 
розвитку виявилося  зображення будинку, тому що ця тема повторювалася 
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на багатьох заняттях як в дитячому садку, так і в дитячому будинку.  
Проте малюнки дітей 1–ої групи були більш детальніші (від 3 до 5 деталей 
в 2–ій групі і до 7–11 деталей в 1–ій групі). Виконуючи малюнок 
“Дерево”, дошкільники зазнавали труднощів, незважаючи на те, що тема 
належить до добре знайомих. Фактично, жоден малюнок не відображав 
реального предмета, і при цьому всі зображення можна поділити на дві 
групи: дерева з дуже товстим трикутним стволом і тонкими штрихами–
гілками та дерева з тонким стволом–дротом і гілками, як антена. Листя, 
якщо і було намальоване, то у вигляді одного кружка на кінці кожної 
гілки. Тема “Людина” найменш знайома дітям цієї категорії, тому у всіх 
випадках зображення  людини примітивне та схематичне. Хоча діти 
уявляли загальний образ людини, вони малювали основні частини тіла і  
не звертали уваги на деталі. Так, у дітей 2–ої групи, на  малюнках були 
відсутні  риси обличчя, або були   тільки очі, очі і рот. Діти обох груп 
практично не малювали волосся,  пальці на руках, руки та ноги були схожі 
на тоненькі палички, одяг теж був схематичним. 

Можна  зробити висновок, що у розумово відсталих дошкільників 
недостатньо сформовані уявлення про предмети, які вони малювали. Це, 
скоріше, відзвук графічного образу предмета, зображуваного раніше.  Діти 
не змогли побачити грубі перекручення форми і побудови  предметів. У 
деяких випадках  це привело до втрати подібності малюнка до зразка.  
Характерно, що зображення діти не асоціювали ні з яким предметом, не 
наповнювали його ніяким змістом, тобто воно виявлялося непредметним. 

У третій серії експерименту ми з’ясували, що на запитання “Чи є в 
тебе товариш?”, всі дошкільники відповідали позитивно і називали його 
ім’я. Але на відміну від попереднього завдання – зображення предметних 
малюнків, діти зазнавали труднощів не технічного, а смислового 
характеру.  Ми відзначили зниження інтересу до процесу малювання, 
деякі діти відмовлялись від роботи. Малюки довго не починали малювати, 
швидко відволікалися, відкладали олівець.  У завданні на  зображення 
своєї спільної з другом гри, розумово відсталі дошкільники  осмислювали 
і малювали лише окремі його частини і не з’єднували їх в сюжет. Вони 
малювали тільки друга (30 %), тільки іграшки (45 %), інколи тільки себе і 
друга (22 %). Лише у 3 % досліджуваних малюнки були сюжетні. Треба 
відзначити, що в цій серії експерименту показники як в 1–ої, так і в 2–ої 
групі приблизно однакові. 

Якісний аналіз довів, що  більшість  малюнків безсюжетні. Навіть 
там, де діти малювали себе, товариша й іграшки, між зображеннями 
відсутній зв’язок, вони розрізнені один з одним.  Лише одна дитина з 1–ої 
групи зробила спробу зобразити спільну гру дітей через виразний жест 
(одна дитина простягає руку до іншої), що імітує кидання та ловлю м’яча. 
При цьому жоден малюнок не відображає місцеперебування дітей і час 
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події. Таким чином, замість сюжетних малюнків ми спостерігали лише 
предметне перелічення за схемою: я, товариш, іграшки.  

Результати третьої серії експерименту підтверджують недостатній 
розвиток уявлення дошкільників із зниженням інтелектуального розвитку. 
Ми вважаємо, що це результат нестійкого сприйняття, порушення 
смислового запам’ятовування і мовленнєвого розвитку. 

У четвертій серії експерименту дітям було запропоноване завдання 
проілюструвати сюжет оповідання близького до побутового та ігрового 
досвіду дітей. Аналіз робот довів, що результати і кількісно і якісно 
повторюють результати попередньої серії. Жодний малюнок не відобразив 
повністю зміст оповідання. Діти 2–ої групи фактично не виконали 
завдання: намалювали один або два неживих об’єкти, людина практично 
не була присутня на цих малюнках (70%). Малюнки ж дітей 1–ої групи 
були більш змістовні: поряд з неживими об’єктами вони малювали і  
людину (90%). Але незважаючи на те, що це позитивна тенденція, у цілому 
життя групи дитячого будинку, спільна гра дітей, їхні розваги зображено 
не було.  Результати як в 1–ої так і в 2–ої груп  аналогічні і свідчать про 
недостатній рівень сформованості соціального досвіду у розумово 
відсталих дошкільників.  

Ми  довели, що вихованці дитячого садка мають більше уявлень про 
навколишнє, ніж діти–сироти. Незважаючи на різні форми роботи  
дефектологів дитячого будинку з соціалізації своїх вихованців, певна 
ізоляція дітей від навколишнього відображається на формуванні їхнього 
соціального досвіду, що і відбилося в малюнках. Але ми вважаємо, що 
запровадження сюжетного малювання сприяє збагаченню уявлень дітей 
про навколишнє оточення, стосунки людей, сприяє формуванню їхнього 
соціального досвіду і підготовці до шкільного навчання.  

Липа В.В., Липа В.О. 

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ДІТЕЙ З 
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПРОБЛЕМАМИ 

Діти–інваліди, особливо випускники спеціальних шкіл–інтернатів, у 
системі освіти поповнюють найменш кваліфіковані соціально–професійні 
групи, займаючи низькостатусні позиції, що не вимагають якісного 
навчання чи здібностей, приносять низький дохід і мають невисокий 
престиж . 

 Ця обставина викликала дискусію про необхідність інтегрованої 
освіти дітей з різних соціальних шарів. 

У цілому в результаті дискусій визначилася необхідність опису нового 
типу освітнього результату, що зводиться не до простої комбінації 
відомостей і навичок та орієнтований на вирішення реальних завдань. Цей 
тип освітніх результатів отримав назву  компетентностей. 
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Ми говоримо про компетентності як про результат цілеспрямованого 
формування у школярів здібностей (при наявності можливості) вирішувати 
реальні завдання. 

Учителі корекційних шкіл не втомлюються повторювати, що вони 
враховують психологічні особливості аномальних дітей. 

Чи це  так? 
По–перше, психологію дитини треба не враховувати, а приймати як 

основу педагогічної свідомості і практики. 
По–друге, багато вчителів враховують психологічні особливості не 

своїх учнів, а самих себе, щоб їм – учителям – було гарно й комфортно, 
тому треба забороняти учням виявляти свій характер. 

По–третє ж, і це як норма, багато хто з учителів говорять про 
психологію дітей, не знаючи самої психології, т.б. враховують, не знаючи 
що. Так само стоїть справа і з компетентностями. 

Компетенція в перекладі з латинського competentia означає коло 
питань, у яких людина добре обізнана, має пізнання і досвід. Компетентна 
у визначеній галузі людина має відповідні знання і здібності, що 
дозволяють йому обґрунтовано стверджувати про цю галузь і ефективно 
діяти в ній. 

Теоретичною основою виділення ключових компетенцій слугують 
сформульовані у вітчизняній психології положення, що людина є суб'єктом 
спілкування, пізнання, праці (Б.Г. Ананьев); що людина виявляється в 
системі відносин до суспільства, інших людей, до себе, до праці 
(В.М. Мясищев); що компетентність людини має вектор акмеологічного 
розвитку (Н.В. Кузьміна); що професіоналізм включає компетентності 
(А.К. Маркова). Із цих позицій були розмежовані три основні групи 
компетентностей: 

– компетентності, що відносяться до самого себе як особистості, як 
суб'єктові життєдіяльності; 

– компетентності, що відносяться до взаємодії людини з іншими 
людьми; 

– компетентності, що відносяться до діяльності людини, що 
виявляється у всіх її типах і формах. 

Аналіз пропонованих багатьма авторами трактувань компетентності, 
представлений в логіці названих вище трьох основ їхнього угруповання (з 
урахуванням теоретичного обґрунтування), дозволяє визначити 
нижченаведену номенклатуру: а) самих компетенцій і б) набору 
компонентів, що входить у кожну з них. При цьому, береться до уваги, що 
компетенції – це деякі внутрішні, потенційні, приховані психологічні 
новотвори: знання, уявлення, програми (алгоритми) дій, систем цінностей і 
відносин, що потім виявляються в компетентностях людини. Окреслимо 
спочатку коло цих основних компетенцій, маючи на увазі їхні подальші 
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прояви як у якості компетентностей. Усього виділяємо 10 основних 
компетенцій (видів). 

1. Компетенції, що стосуються  самої людини як особистості, 
суб'єктові діяльності, спілкування: 

– компетенції охорони здоров’я: знання й дотримання норм здорового 
способу життя, знання небезпеки паління, алкоголізму, наркоманії, СНІДу; 
знання й дотримання правил особистої гігієни, побуту; фізична культура 
людини, воля і відповідальність вибору способу життя; 

– компетенції ціннісно–смислової орієнтації у світі: цінності буття, 
життя; цінності культури (живопис, література, мистецтво, музика); науки; 
виробництва; історії цивілізацій, власної країни; релігії; 

– компетенції інтеграції: структурування знань, ситуативно–
адекватної актуалізації знань, розширення накопичених знань; 

– компетенції громадянства: знання й дотримання прав і обов'язків 
громадянина; воля і відповідальність, упевненість у собі, власна гідність, 
громадянський обов'язок; знання і гордість за символи держави (герб, 
прапор, гімн); 

– компетенції самовдосконалення, саморегулювання, саморозвитку, 
особистісної і предметної рефлексії; сенс життя; професійний розвиток; 
мовленнєвий і мовний розвиток; оволодіння культурою рідної мови, 
володіння іноземною мовою.  

2. Компетенції, що стосуються  соціальної взаємодії людини й 
соціальної сфери: 

– компетенції соціальної взаємодії: із суспільством, колективом, 
родиною, друзя –ми, партнерами, конфлікти і їхнє погашення, 
співробітництво, толерантність, повага і прийняття іншого (раса, 
національність, релігія, статус, роль, стать), соціальна мобільність; 

– компетенції у спілкуванні: усному, письмовому, діалог, монолог, 
породження і сприйняття тексту; знання й дотримання традицій, ритуалу, 
етикету; ділове листування; діловодство; іншомовне спілкування, 
комунікативні завдання, рівні впливу на реципієнта.  

3. Компетенції, що стосуються діяльності людини: 
– компетенція пізнавальної діяльності: постановка й вирішення 

пізнавальних завдань; нестандартні рішення; проблемні ситуації – їхнє 
створення й вирішення; продуктивне й репродуктивне пізнання, 
дослідження; інтелектуальна діяльність; 

– компетенції діяльності: гра, навчання, праця; засоби і способи 
діяльності: планування, проектування, моделювання, прогнозування, 
дослідницька діяльність, орієнтація в різних видах діяльності; 

– компетенції інформаційних технологій: прийом, переробка, видача 
інформації; перетворення інформації (читання, конспектування), 
масмедійна, мультимедійна технології, комп'ютерна грамотність; 
володіння електронною, інтернеттехнологією. 
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Освітні компетенції обумовлені особистісно–діяльносним підходом до 
освіти, оскільки стосуються винятково  особистості учня і виявляються, а 
також перевіряються, тільки у процесі виконання ним певним чином 
складеного комплексу дій.  

Для зручності представлення й реалізації освітніх стандартів, 
загальнавчальні уміння, навички і способи діяльності групуються у блоки 
відповідних особистісних якостей, що підлягають розвиткові: 

1) когнітивні (пізнавальні) якості – уміння відчувати навколишній 
світ, задавати питання, відшукувати причини явищ, визначати своє 
розуміння або нерозуміння питання тощо.; 

2) креативні (творчі) якості – натхнення, фантазія, гнучкість розуму, 
чуйність до протиріч; розкутість думок, почуттів, рухів; прогностичність; 
критичність; наявність своєї думки тощо.;  

3) оргдіяльнісні (методологічні) якості – здатність усвідомлення цілей 
навчальної діяльності й уміння їх пояснити; уміння поставити мету й 
організувати її досягнення; рефлексивне мислення, самоаналіз і самооцінка 
тощо; 

4) комунікативні якості, обумовлені необхідністю взаємодії з іншими 
людьми, з об'єктами навколишнього світу і його інформаційними 
потоками; уміння відшукувати, перетворювати й передавати інформацію; 
виконувати різні соціальні ролі в групі й колективі, використовувати 
сучасні телекомунікаційні технології (електронна пошта, Інтернет) тощо.  

5) світоглядні якості, що визначають емоційно–ціннісні установки 
учня, його здатність до самопізнання й саморуху, уміння визначати своє 
місце й роль у навколишньому світі, у родині, у колективі, у природі, 
державі, національні і загальнолюдські спрямування, патріотичні й 
толерантні якості особистості і т.п. 

Перелік цих груп якостей спирається на цілісне уявлення учня як 
людини, що має фізичну, емоційну й інтелектуальну складову, а також 
ціннісну, духовно–моральну основу життєдіяльності. Тому ці якості 
особистості є наскрізними стосовно перерахованих груп якостей.  

Педагогічний процес – це насамперед особистісні відношення людей, 
яких разом звели цінності і зміст освіти. Необхідно, щоб педагогічний 
процес, у ході якого розгортається освіта, був вірний власній природі, був 
«гуманітарно адекватним», тобто рухався назустріч багатомірній 
складності суб'єктивного світу людини, не наносячи їй збитку своїм 
схематизмом упорядкування. 

Освітня компетенція – це сукупність значеннєвих орієнтацій, знань, 
умінь, навичок й досвіду діяльності учня стосовно визначеного кола 
об'єктів реальної дійсності, необхідних для здійснення особистісної й 
соціально–значущої продуктивної діяльності.  

Визначивши поняття освітніх компетенцій, варто з'ясувати їхню 
ієрархію. Відповідно до поділу змісту освіти на загальний метапредметний 



Соціальні аспекти здоров’я та здорового способу життя 
 

143

(для всіх предметів), міжпредметний (для циклу предметів або освітніх 
галузей) та предметний (для кожного навчального предмета) пропонується 
трьохрівнева ієрархія компетенцій:  

1) ключові компетенції – відносяться до загального (метапредметного) 
змісту освіти; 

2) загальнопредметні компетенції – стосуються  визначеного кола 
навчальних предметів і освітніх галузей;  

3) предметні компетенції – частки стосовно двох попередніх рівнів 
компетенції, що мають конкретний опис і можливість формування в 
рамках навчальних предметів. 

Таким чином, ключові освітні компетенції конкретизуються на рівні 
освітніх галузей і навчальних предметів для кожного ступеню навчання. 

Перелік ключових освітніх компетенцій визначається на основі 
головних цілей загальної освіти, структурного уявлення соціального 
досвіду й досвіду особистості, а також основних видів діяльності учня, що 
дозволяють йому опановувати соціальним досвідом, одержати навички 
життя і практичної діяльності в сучасному суспільстві.  

Із даних позицій ключовими освітніми компетенціями є наступні:1. 
Ціннісно–смислові компетенції. Це компетенції у сфері світогляду, 
пов'язані з ціннісними орієнтирами учня, його здатністю бачити й розуміти 
навколишній світ, орієнтуватися в ньому, усвідомлювати свою роль і 
призначення, уміти вибирати цільові і значеннєві установки для своїх дій і 
вчинків, приймати рішення. Ці компетенції забезпечують механізм 
самовизначення учня в ситуаціях навчальної й іншої діяльності. Від них 
залежить індивідуальна освітня траєкторія учня і програма його 
життєдіяльності в цілому.  

2. Загальнокультурні компетенції. Коло питань, стосовно яких учень 
повинен бути добре обізнаним, мати пізнання і досвід діяльності, це  
особливості національної і загальнолюдської культури, духовно–моральні 
основи життя людини й людства, окремих народів, культурологічні основи 
сімейних, соціальних, суспільних явищ і традицій, роль науки і релігії в 
житті людини, їхній вплив на світ, компетенції в побутовій і культурно–
дозвільній сфері, наприклад, володіння ефективними засобами організації 
вільного часу. Сюди ж відноситься досвід освоєння учнем наукової 
картини світу, що розширюється до культурологічного і 
загальнолюдського розуміння світу.  

3. Учбово–пізнавальні компетенції. Це сукупність компетенцій учня у 
сфері самостійної пізнавальної діяльності, що включає елементи логічної, 
методологічної, загальнонавчальної діяльності, співвідносної з реальними 
пізнаваними об'єктами. Сюди входять знання й уміння організації 
цілеполягання, планування, аналізу, рефлексії, самооцінки учбово–
пізнавальної діяльності. Стосовно досліджуваних об'єктів учень опановує 
креативними навичками продуктивної діяльності: добуванням знань 
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безпосередньо з реальності, володінням прийомами дій у нестандартних 
ситуаціях, евристичними методами вирішення проблем. У рамках цих 
компетенцій визначаються вимоги відповідної функціональної 
грамотності: уміння відрізняти факти від домислів, володіння 
вимірювальними навичками, використання вірогідносних, статистичних та 
інших методів пізнання. 

4. Інформаційні компетенції. За допомогою реальних об'єктів 
(телевізор, магнітофон, телефон, факс, комп'ютер, принтер, модем, копір) 
та інформаційних технологій (аудіо– відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, 
Інтернет), формуються уміння самостійно шукати, аналізувати й відбирати 
необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати й 
передавати її. Ці компетенції забезпечують навички діяльності учня 
стосовно інформації, що міститься в навчальних предметах і освітніх 
галузях, а також у навколишньому світі.  

5. Комунікативні компетенції. Включають знання необхідних мов, 
засобів взаємодії з оточуючими та віддаленими людьми й подіями, 
навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями в 
колективі. Учень повинен уміти подати себе, написати листа, анкету, 
заяву, поставити запитання, вести дискусію й ін. Для освоєння цих 
компетенцій у навчальному процесі фіксується необхідна й достатня 
кількість реальних об'єктів комунікації і способів роботи з ними для учня 
кожного рівня навчання в рамках досліджуваного предмета або освітньої 
галузі.  

6. Соціально–трудові компетенції означають володіння знаннями й 
досвідом у сфері цивільно–суспільної діяльності (виконання ролі 
громадянина, спостерігача, виборця, представника), у соціально–трудовій 
сфері (права споживача, покупця, клієнта, виробника), у сфері сімейних 
відносин і обов'язків, у питаннях економіки і права, у галузі професійного 
самовизначення. Сюди входять, наприклад, уміння аналізувати ситуацію 
на ринку праці, діяти відповідно до особистої і суспільної вигоди, володіти 
етикою трудових і цивільних взаємин. Учень опановує мінімально 
необхідними для життя в сучасному суспільстві навичками соціальної 
активності й функціональної грамотності.  

7. Компетенції особистісного самовдосконалення спрямовані на 
освоєння способів фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку, 
емоційної саморегуляції і самопідтримки. Реальним об'єктом у сфері цих 
компетенцій виступає сам учень. Він опановує способами діяльності у 
власних інтересах і можливостях, що виражаються в його безперервному 
самопізнанні, розвитку необхідних сучасній людині особистісних якостей, 
формуванні психологічної грамотності, культури мислення й поведінки. 
До цих компетенцій відносяться правила особистої гігієни, турбота про 
власне здоров'я, статева грамотність, внутрішня екологічна культура. 
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Сюди ж входить комплекс якостей, пов'язаних з основами безпечної 
життєдіяльності особистості.  

Перелік ключових компетенцій подано в загальному вигляді і має 
потребу в деталізації як за віковими рівнями навчання, так і за 
навчальними предметами і освітніми галузями. Розробка освітніх 
стандартів, програм і підручників за окремими предметами повинна 
враховувати комплексність змісту освіти, що міститься в них, з погляду 
внеску у формування загальних ключових компетенцій. Варто визначити 
необхідне й достатнє число пов'язаних між собою реальних досліджуваних 
об'єктів, сформованих при цьому знань, умінь, навичок та способів 
діяльності.  

Проектована на цій основі освіта буде забезпечувати не тільки 
розрізнене предметне, але й цілісне компетентностне навчання. Освітні 
компетенції учня будуть відігравати багатофункціональну метапредметну 
роль, що виявиться не тільки в школі, але й у родині, у дружньому колі, у 
майбутніх виробничих відносинах. 
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Коваленко Г.О., Савельєва В.С. 

ТЕХНОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІСНОГО ОРТОБІОЗУ КЕРІВНИКА 
ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

Дана стаття присвячена розробці технології особистісного 
ортобіозу керівника промислового виробництва. Запропонована у статті 
технологія ортобіозу керівника включає наступні компоненти, 
послідовність виконування яких підвищує рівень працездатності 
керівника, особливо в промислової, машинобудівної сфері (де рівень 
психологічних, фізіологічних навантажень дуже високий): уміння 
протистояти стресам в управлінської діяльності, оптимістичне 
розуміння життя, психокомплекс корекційних заходів (рекреація, 
релаксація, катарсис), гігієна праці, гігієна спілкування і особиста гігієна, 
виправданий ризик, заснований на детальному аналізі фактів, ситуації, 
ресурсів та можливостей керівника. 
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Актуальність. Управлінська діяльність – це постійна напруга 
нервової системи людини, активна розумова робота, це вантаж 
персональної відповідальності, постійне рішення позаштатних завдань, це 
щоденний «замах» на здоров'я ділових людей, на їх вищу нервову 
діяльність, то проблема ортобіозу особистості керівника є нагальною і 
потребує свого роз'яснення.  

Завдання дослідження полагає в побудовп технології 
особистостісного ортобіозу керівника промислового виробництва. 
Вирішити його можна за умов: 

1. Дослідження та аналіз терміну “ортобіоз” в першоджерелах, 
працях І.І.Мечнікова.  

2. Визначення поняття ортобіозу в управлінської діяльності.  
3. Виділення основних напрямків підтримки та збереження ресурсів 

організму керівника промислового виробництва.. 
4. Запропонування технології особистісного ортобіозу керівника 

машинобудівного підприємства. 
Основна частина. Термін «ортобіоз» уперше ввів І.І. Мечников  

Буквальне тлумачення – правильне життя, тобто довге й щасливе. Китайці 
затверджують, що для того щоб життя було щасливої, людина повинна 
добре народитися, добре жити й добре вмерти. Ортобіоз і є такий 
щасливий цикл індивідуального життя людини – онтогенезу.  

За І.І. Мечниковим, теорія ортобіозу містить у собі наступні 
положення: 

- раціональне харчування; 
- правила гігієни інтелектуальної праці; 
- вміння перебороти протиріччя людської природи.  
Якщо визначити  категорію ортобіозу в управлінській діяльності, то 

ортобіоз керівника (в нашому розумінні) – це оптимістичне розуміння 
життя, збереження ресурсів організму на тривалий період, здатність 
продуктивно трудитися, повноцінно виконувати різноманітні управлінські 
функції. 

На жаль, керівник, у якого не втрачена здатність продуктивно 
трудитися, повноцінно виконувати різноманітні управлінські й життєві 
функції, рідко задумується про своє здоров'я, звертає мало уваги на його 
стан. Разом з тим практика свідчить, що більшість захворювань сучасних 
ділових людей виникають через недолік рухової активності, нервові 
перевантаження, порушення серцево–судинної системи, почуття 
психологічної незахищеності. 

У нашій свідомості довгий час формували образ «дисциплінованого 
працівника, дійсного керівника» який усе життя «горів на роботі», а часом 
і «згоряв», так жодного разу і не відпочивши нормально у відпустці, не 
побувши довгий час з родиною, дітьми. Тим надзвичайною здається нам 
інформація про те, як ділові люди заходу віддаються своєму бізнесу з не 
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меншою пристрастю, але при цьому не забувають про своє здоров'я, про 
заняття спортом, про відпочинок. Прийшов час і нашим керівникам, 
підприємцям переглянути своє відношення до проблеми здоров'я, 
відпочинку, запозичити у західних партнерів не тільки ефективну 
технологію, сучасні способи виробництва, але й методи збереження свого 
здоров'я, своєї працездатності. 

Технологія особистісного  ортобіозу керівника включає наступні 
компоненти, послідовність виконування яких підвищує рівень 
працездатності керівника, особливо в промислової, машинобудівної сфері 
(де рівень психологічних, фізіологічних навантажень дуже високий): 

1. Уміння протистояти стресам в управлінської діяльності. 
2. Оптимістичне розуміння життя. 
3. Психокомплекс корекційних заходів (рекреація, релаксація, 

катарсис).  
4. Гігієна праці, гігієна спілкування і особиста гігієна. 
5. Виправданий ризик, заснований на детальному аналізі фактів, 

ситуації, ресурсів та можливостей керівника. 
Компоненти, запропонованої нами технології потребують більш 

докладного пояснення. 
З усіх органів нашого організму найбільш беззахисний головний 

мозок. У ньому протікає майже 25% всіх обмінних процесів. 
Функціювання нервової тканини залежить, у першу чергу, від рівня 
глюкози в крові, при значному зниженні якого негайно виникають зміни в 
нервовій діяльності, що ведуть до стресових ситуацій. Статистика 
свідчить, що в даний час в умовах міст кожні двоє з п'яти страждають 
стресами та депресією. Не позбавлені стресових навантажень, про що 
йшлося вище, і кадри управління. 

Канадський біолог і лікар Ганс Сельє /1907 – 1982 рр./ першим 
застосував поняття «стрес» для опису реакції організму на усі види 
біологічних подразників – реакції, яка викликає як хвороби, так і стан 
збудження. У своїх наукових пошуках він займався вивченням впливу 
стресу на наш організм, звертаючи особливу увагу на те, що певна частка 
стресу необхідна для підтримки гарного самопочуття і що окремі види 
стресу йдуть нам на користь. Він підкреслював, що стресу не потрібно 
уникати, що повна свобода від стресу означає смерть. Захопленість 
роботою він вважав найкращим засобом боротьби зі стресом. Г.Сельє 
зазначав, що стрес пов'язаний з будь–якою діяльністю і уникнути його 
може лише той, хто нічого не робить [4].  

Уміння радіти, насолоджуватися життям, знаходити в буденному 
існуванні позитивне – яскравий показник здоров'я керівника. Саме тому 
лікарі, коли їх запитують, що потрібно робити з метою збереження свого 
здоров'я, радять саме профілактику радістю. У психологічному плані 
життєрадісність обумовлена певними чинниками: розмаїття вражень, 
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музика, спілкування з природою, любов у самому широкому змісті – 
подяка, повага, довіра, замилування, дружнє ставлення, доброзичливість. 

В.Шепель з метою підтримки працездатності і життєвого тонусу 
пропонує керівникові протягом кожного шестигодинного циклу (крім часу, 
що відведений на сон) одну годину використовувати на рекреацію (фізичне 
зміцнення: протягом робочого дня робити від 4 до 6 гімнастичних пауз, 
проходити за день не менш 7 км); релаксацію (психічне розслаблення і 
переключення емоцій); катарсис (моральне очищення). Вчений також 
звертає увагу на профілактичні міри щодо здоров'я. В медицині вони 
складають основу гігієни, зміст якої полягає в забезпеченні науково 
обґрунтованих вимог, дотримання яких сприяє нормальному 
функціюванню людського організму[5]. 

Гігієна у структурі ортобіозу керівника, за В. Шепелем, виступає у 
трьох напрямках: гігієна праці, гігієна спілкування і особиста гігієна. 

Гігієна праці. Оскільки праця завжди пов'язана із напругою сил 
людини, важливо не допускати перевтоми, яка є природною реакцією 
нашого організму, спрямованою на запобігання руйнування його здоров'я. 
Отже, потрібно дотримуватися норм і правил організації свого робочого 
місця, забезпечувати нормальне екологічне внутрівиробниче середовище 
тощо. 

Гігієна спілкування. Вона передбачає дотримання норм 
управлінського спілкування і правил хорошого тону, терпіння до недоліків 
характерів людей, уважне ставлення до думок співробітників, стримування 
власних емоцій тощо. 

Особиста гігієна. Вона зорієнтована на постійний самоконтроль за 
станом свого тіла і душі [5]. 

Ризик також постійно супроводжує управлінську діяльність керівника 
і може по–різному позначатися на його морально–психологічній і 
фізіологічній рівновазі. У психології цьому поняттю відповідає три 
основних взаємозалежних значення: 1) ризик як міра очікуваного 
неблагополуччя при неуспіху в діяльності, що визначається сполученням 
імовірності неуспіху і ступеня несприятливих наслідків у цьому випадку, 
2) ризик як дія, що у тому чи іншому відношенні загрожує суб'єкту 
втратою, збитком і т.п., 3) ризик як ситуація вибору між двома можливими 
варіантами дії: менш привабливим, однак більш надійним, і більш 
привабливим, але менш надійним [3]. У цілому, ризик – це ситуативна 
характеристика діяльності, що складається з невизначеності її результату і 
можливих несприятливих наслідків у випадку неуспіху. В силу 
неоднозначності, динамічності й складності ситуації на ринку, ризик стає 
неминучим явищем в управлінні. Виявлено, що найбільших успіхів 
зазвичай досягає той керівник, який може сміливо піти на розумний, 
виправданий ризик, показниками якого є: точний розрахунок, інтуїція, 
контроль над емоціями, шансові ситуації, здібності керівника тощо. 
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Висновки. Управління саме по собі є джерелом стресу, ризику, 
постійного замаху на здоров'я тих, хто ним займається. Отже, варто знати, 
що людський організм може сам виробляти захисні механізми (перевтома, 
небажання займатися певним видом діяльності, стереотипне ставлення до 
якихось проблем, підвищена обережність у спілкуванні тощо), які 
допомагають простіше реагувати на ділові конфлікти, службові негаразди, 
психологічні бар'єри та інші проблеми, що повсякденно виникають в 
управлінській діяльності керівника. 
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Омельченко С.О. 

КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
У статті визначено критерії здоров’я та критеріальні основи 

сформованості здорового способу життя (ЗСЖ). Розкрито основні 
компоненти ЗСЖ, а саме: когнітивний, аксіологічний, інструментальний, 
якісний). Сформовано висновки щодо використання критеріїв у 
експериментальній роботі щодо формування ЗСЖ підростаючого 
покоління.  

Ключові слова: здоровий спосіб життя, критеріальні основи, 
когнітивний, аксіологічний, інструментальний, якісний – компоненти 
здоров’я, підлітки. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Для того, щоб 
визначити рівень здоров’я людини, необхідно знати критерії, тобто яку 
модель  здоров’я брати за еталон. Визначення критеріїв здоров’я залежить 
від того, з яких компонентів воно складається. Ми вважаємо, що здоров’я 
людини, зокрема підлітка, складається з фізичного, психічного, 
морального, духовного компонентів. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор. Проблема здоров’я активно 
розроблялася відомими філософами, культурологами, психологами 
Казначеєвим В., Клімовою В., Скуміним В., Спірним Є., Фроловим І., 
Леві В., Маслоу А. Не можна залишити поза увагою роботи М.Амосова, 
Г.Апанасенко, І.Аршавського, В.Волкова, Т.Данилюк, Л.Звиняковського, 
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М.Саричева, що присвячені медико-біологічним особливостям укріплення 
здоров’я підростаючого покоління. Такі вчені як В.Бобрицька, М.Болотова, 
І.Брехман, Є.Булич, Е.Бєлік, М.Гончаренко, М.Гриньова, І.Муравов – 
присвятили свої праці валеології – науці про здоров’я людини. Важливе 
значення та не аби який інтерес мають для нас дисертаційні дослідження 
сучасних педагогів: Горащука В., Дубогай А., Кириленко С., Лапаєнко С., 
Свириденко С., Тищенко С., Хамської Н., Шахненко В., в яких 
розкриваються різні аспекти формування культури здоров’я та здорового 
способу життя учнів. 

Виклад основного матеріалу. У літературі ми зустрічаємо критерії 
різних сторін людського здоров’я, але ці критерії не піддаються 
кількісному оцінюванню.  

Критерії духовності: 
1. Наявність у людини потреби пізнавати світ, себе, сенс життя. 
2. Перевага духовних потреб як мотивів поведінки й діяльності. 
3. Духовний тип поведінки, який виявляється в будь-яких формах 

емпатії (позитивне ставлення до внутрішнього світу інших людей, відчуття 
єдності із ближніми, з усім людством, гуманне ставлення до природи, 
всього живого). 

4. Активне прагнення людини до сприймання і творення краси, 
тобто сформована естетична потреба й естетичне спрямування. 

5. Шанування людиною будь-якої форми життя, усвідомлення своєї 
єдності із Всесвітом, екоохоронний тип поведінки. [6]  

Щербань П.М. [8] виділяє ряд критерієв вихованості особистості. На 
нашу думку, вихованість є складовою частиною морального здоров’я 
людини. Наведемо декілька з показників: 

- культура спілкування, висока мовна культура, володіння 
українською мовою;  

- сформованість творчої особистості, цивілізованого господаря, 
дбайливе ставлення до природи; 

- чуття духовної єдності поколінь; любові і поваги до батька і матері, 
свого роду та історії рідного народу; 

- шанобливе ставлення до культури, звичаїв, традицій українського 
та інших народів; 

- висока художньо-естетична освіченість і вихованість, побутова та 
гігієнічна культура; 

- благородство, почуття власної гідності, готовність захищати 
слабших, турбота про молодших, шляхетне ставлення до дівчини, жінки, 
матері, бабусі. 

На людину постійно діють цілий ряд факторів, які можна поділити 
на внутрішні та зовнішні. До останніх, зокрема, належить і стан того 
середовища, де вона мешкає, де відбувається безпосередньо її основна 
діяльність (праця, навчання тощо).  
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Згідно з С.Литвин-Кіндратюк, Б.Кіндратюк [5], поняття еколого-
психологічного благополуччя містить в собі якості, з одного боку,  
природного середовища, предметно-просторового довкілля, соціального 
середовища, з іншого – всього різноманіття інформаційного простору-часу 
(освітленість, природні та штучні звуки та шуми, запахи, телебачення, 
кібернетичне довкілля тощо). 

Вчені виділяють основні критерії, які дозволяють оцінити стан 
еколого-психологічного благополуччя-неблагополуччя довкілля [5]: 

1. Різноманітність структури життєвого середовища (розмаїття – 
збідненість). 

2. Характер взаємодії компонентів і підкомпонентів життєвого 
середовища (близькість – віддаленість між ними). 

3. Стан функціонування екосоціальних систем (чистота – 
забрудненість, культурність – акультурність). 

4. Відповідність життєвого довкілля статевим, віковим та 
індивідуальним особливостям протікання психологічних процесів і 
психолого-фізіологічним можливостям людини (рівень завантаженості 
інформаційного простору, забезпечення інформаційно-психологічної 
безпеки тощо).  

Ми вважаємо, що критерії здоров’я мають складатися з декількох 
компонентів, кожен з яких має власні складові. 

1. Когнітивний компонент - знання про: 
- здоров’я, його цінність, складових здоров’я (фізичне, психологічне, 

моральне, духовне); 
- гендерні, вікові, соціальні особливості розвитку здоров’я; 
- охорону здоров’я, способах здорового способу життя; 
- превентивних (профілактичних) засобах запобігання ушкодження 

будь-яких складових здоров’я. 
2. Аксіологічний компонент -  
Людина повинна мати ціннісні установки на: 
- значення гігієни, дотримання чистоти, правильного раціону; 

важливість щеплення у профілактиці хвороб; 
- цінність людського життя та здорового життя зокрема; 
- стійкі переконання щодо здорового способу життя; 
- паритетні, поважливі стосунки; 
- особисту та соціальну відповідальність; 
- подолання стереотипів; упереджень, агресії. 
3. Інструментальний  компонент - 
Людина повинна вміти: 
- вміти застосовувати прості і дійові заходи протидії організму 

інфекціям; 
- підтримувати своє здоров’я у належному стані; 
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- переконувати інших в тому, що здоров’я – найцінніший скарб 
людини; 

- конструктивно спілкуватися з представниками різних соціальних 
груп; 

- конструктивно вирішувати конфліктні ситуації; 
- діяти в умовах полікультурності;  
- виявляти гнучкість мислення. 
4. Якісний компонент -  
Людина повинна бути: 
- толерантною; 
- емпатийною; 
- критично мислячою; 
- соціально гнучкою; 
- соціально перцептивною; 
- емоційно стабільною; 
- самостійною; 
- творчо мислячою; 
- чуйною; 
- повноцінно функціонуючою (за К.Роджерсом).  
До критеріїв морального здоров’я відносимо наступні критерії: 
- вихованість; 
- наявність життєвих цінностей; 
- стійка моральна позиція; 
- цілеспрямованість; 
- ініціативність; 
- відповідальність; 
- організованість; 
- порядність; 
- чесність, тощо 
Перелічені якості особистості є показником, наскільки у людини 

сформована моральна сфера, звичайно, на рівні цих якостей впливатимуть 
стиль виховання в сім’ї, найближче соціальне оточення дитини, стиль 
керівництва педагогів у навчальних закладах. Треба зауважити, що 
повноцінно здорової людини навіть при наявності високого рівня 
фізичного здоров’я,  але за відсутності морального, бути не може. 

Визначення рівнів критеріїв морального здоров’я ускладнюється 
тим, що в літературі майже не має відповідних методик для чіткого 
визначення ступеню розвитку. 

Автори „Робочої книги вихователя” [9] пропонують анкету для 
вивчення рівня вихованості учнів, яка містить наступні показники: 

- суспільно-політична активність; 
- почуття патріотизму; 
- почуття громадянської відповідальності; 
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- ощадливість; 
- допитливість; 
- працьовитість; 
- гуманність; 
- цілеспрямованість; 
- вимогливість до себе.  
Під час обробки даних за цією анкетою кожен учень отримує 

відповідні рівні кожного показника: високий, середній, низький, дуже 
низький. 

Ми вважаємо, що деякі критерії морального здоров’я можна 
визначити за допомогою методу експертних оцінок. До групи експертів  
включаємо вчителів, батьків, однолітків, а також близьке оточення дитини. 

Серед показників психологічного здоров’я виокремлюємо наступні: 
- комунікативність; 
- агресивність (наявність-відсутність); 
- тривожність; 
- самооцінка (адекватна-неадекватна); 
- адекватне відчуття та сприйняття навколишнього середовища; 
- рівень конфліктності; 
- креативність; 
- емоційна стабільність. 
Психологічне здоров’я людини – це правильне сприйняття дійсності, 

адекватне реагування на події, вміння оцінювати вчинки себе та інших, 
приймати відповідальні рішення та відстоювати власну думку в 
конфліктній ситуації та дискусіях, тобто це вміння, якості, які людина 
використовує щоденно. Звичайно,  ступінь розвитку та вираженість в силу 
вроджених особливостей можуть бути різними, велике відхилення від 
норми спричиняє дискомфорт та впливає на загальне здоров’я людини. 

Відомий український академік, хірург Н.М.Амосов уперше звернув 
увагу на те, що є необхідність у кількісному визначенні фізичного здоров’я 
людини. На його думку, „уровень здоров’я” - интенсивность проявлений 
жизни в нормальных условиях среды, которая определяется 
тренированностью структурных элементов организма, а „количество 
здоровья” - это пределы изменений внешних условий, в которых еще 
продолжается жизнь. Непосредственно „количество здоровья” можно 
выразить в понятии „резервные мощности”. Згідно Амосову, „здоровье – 
это максимальная производительность органов при сохранении 
качественных пределов их функций» [1]. 

Як відзначають дослідники психології здоров’я, в процесі еволюції 
були сформовані два механізми енергетичного забезпечення фізіологічної 
діяльності. Це анаеробний (без участі кисню) та аеробний (з 
використанням кисню) механізми. 

Людина має ці два механізми, але їх співвідношення змінюються від 



Соціальні аспекти здоров’я та здорового способу життя 
 
154

того, яке фізичне навантаження (за тривалістю, потужністю) вона відчуває. 
При недовготривалому навантаженні, інтенсивній діяльності працює 
анаеробний вид, тоді як під час довготривалої роботи з низькою 
інтенсивністю основну роль виконує аеробний механізм. 

Аеробна працездатність оцінюється згідно з тим, скільки кисню 
використовує організм максимально. Всесвітня організація охорони 
здоров’я, використовує цей показник як один з надійніших методів для 
того, щоб оцінити працездатність людини, звичайно, що дані показники 
корелюють між собою [7].  

Згідно з Д.Н.Давиденко [7]. Фізичний стан визначається не менше, 
ніж трьома наступними складовими: 

- здоров’я (відповідність показників життєдіяльності віковій нормі та 
ступеню стійкості організму до неблагоприємних зовнішніх впливів); 

- конституцією тіла; 
- станом фізіологічних функцій. 
Останні включають в себе нормальне функціювання органів та 

систем організму, у тому числі систем, що відображають 
життєзабезпечення його. Тобто, визначивши основні показники діяльності 
систем, можна оцінити стан фізичного здоров’я в цілому. 

Для оцінювання фізичного здоров’я за даною методикою необхідно 
заміряти наступні показники: 

- частота пульсу; 
- вага тіла; 
- зріст; 
- рівень артеріального тиску. 
Автором наводиться формула визначення рівня фізичного стану та 

таблиця з п’ятирівневою шкалою, яка враховує гендерні відмінності.  
За допомогою методу „Мозковий штурм” підліткам пропонувалося 

назвати власні критерії, за якими можна рахувати людину здоровою. 
Аналіз інформації виявив співпадання у відповідях дівчаток та хлопчиків: 

• чистий, акуратний одяг (дівчата додають – „підібраний зі смаком”); 
• колір шкіри; 
• запах; 
• зовнішній вигляд взагалі. 
Дівчата подали більш розширену інформацію. Для них також 

важливі наступні показники: 
• стан волосся; 
• стан рук; 
• стрункість чи повнота фігури. 
І для дівчат, і для юнаків важлива поведінка особистості: 
• манера поведінки; 
• врівноваженість; 
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• стриманість; 
• чи займається спортом (відвідує спортивні гуртки) 
• наявність шкідливих звичок (паління, вживання алкоголю, 

наркотичних речовин). 
Серед джерел, з яких можна черпати здоров’я, стимулювати і 

підтримувати здоровий стан учні надали багато варіантів, які можна 
поділити на ті, що спрямовані на розвиток не тільки фізичного, але й 
морального, психологічного та духовного: 

• психологічне здоров’я: 
- стан, при якому відчувається щастя; 
- сміх; 
- спілкування з однолітками, однодумцями; 
- набуття нових вражень (під час мандрів); 
• фізичне  здоров’я: 
- заняття спортом (ранкова зарядка, відвідування шкільних та 

позашкільних спортивних секцій); 
- режим дня; 
- свіже повітря,  
- рухливий образ життя; 
- повноцінне харчування (вживання вітамінів, раціональне 

харчування, яке не призводить до надмірної ваги тіла); 
- раціональне використання часу; 
- матеріальний добробут; 
• моральне здоров’я: 
- культурний відпочинок; 
- підтримка дружніх стосунків; 
- наявність близького друга чи подруги. 
Висновки. Треба підкреслити, що серед вказаних джерел присутні 

такі, що можна віднести до декількох груп, тобто вони мають вплив як на 
фізичне здоров’я, так на моральне, психологічне і духовне. Так наприклад, 
реалізація власних здібностей, тобто свого потенціалу приносить людині 
задоволення, а це означає, що вона відчуває позитивні, стенічні  емоції 
(психологічне  здоров’я), а психіка та соматика дуже тісно пов’язані 
(фізичне здоров’я), усвідомлює свою значущість серед інших, в соціумі 
(соціальне здоров’я). Впевненість особистості у своїх силах, успішність 
веде до того, що людина прагне розвиватися і надалі (моральне, духовне 
здоров’я). До такого ж „універсального” джерела здоров’я відносимо і 
наявність взаємної любові, яка містить і стосунки в сім’ї, - а це наявність 
порозуміння, взаємоповаги, - і дружбу, і юнацькі симпатії, які починаються 
у підлітковому віці. 
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Ягупець З.М., Бабак В.В., Сиволоб М.І. 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 
ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ У ЖІНОК (НА 

ПРИКЛАДІ М.СЛОВ’ЯНСЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 
Ключевые слова: доброякісна пухлина, ультразвукове обстеження, 

діагностика, пухлина, молочна залоза, цитологичне дослідження, 
захворювання молочних залоз. 

Постановка проблеми... Рак молочної залози є однією з найбільш 
важливих медико–біологічних, соціально–економічних проблем України, а 
також більшості розвинутих країн.  

Мета дослідження... Важливість і актуальність проблеми обумовлена, 
перш за все, високою захворюваністю та стабільним зростом. Більше 20 років 
рак молочної залози займає перше місце, що складає 21 % усіх злоякісних 
пухлин у жінок. Уточнений показник захворюваності у Донецькій області 
дорівнює 68,0 на 100 тисяч жіночого населення, в Україні – 61,0 на 100 тисяч 
жіночого населення. (Донецький протипухлинний центр). Найбільш високий 
показник захворюваності реєструється у жінок 45–49 років. Тобто, у віці 45 
років і більше є ризик захворіти на рак молочної залози, а звідси повинна 
бути підвищена сторожкість у відношенні до раку молочної залози не лише 
лікарів усіх спеціальностей, а й, перш за все, самих жінок. Серед вперше 
захворівших особи працеспроможного  віку(18–55 років) складають 40 %. 
Для Донецької області це майже 600 жінок щорічно (дані Донецького 
протипухлинного центра. Доповідь на конференції Седакова І.Є.).  

Виклад основного матеріалу... Важливість проблеми зумовлена і 
становищем діагностики раку молочної залози. На жаль, слід визнати, що 



Соціальні аспекти здоров’я та здорового способу життя 
 

157

незважаючи на те, що рак молочної залози відноситься до візуальних 
пухлин і для його виявлення нерідко достатньо лише огляду, проблема 
залишається достатньо серйозною та гострою. У 34 % жінок знову 
виявлена пухлина діагностується вже на ІІІ – ІV стадіях захворювання, 
тобто у достатньо запущених випадках. В Україні цей показник дорівнює 
25 %. У місті Слов’янську Донецької області цей показник (дані міської 
лікарні ім. Леніна) у 2003 році склав 50 %, тобто половину всіх уперше 
виявлених пухлин молочної залози, у 2004 році – 39 %, а у 2005 році  – 26 
%. Виявлення раку молочної залози під час профілактичних оглядів у 
Донецькій області високе і складає 43 %, по Україні – 42 % (дані 
Донецького протипухлинного центра). У місті Слов’янську Донецької 
області ці показники склали у 2003 році – 77 %, у 2004 році – 84,6 %, у 
2005 році – 100 % (дані онкокабінету ЦМЛ ім. Леніна). Однак 
достовірність цих показників викликає сумніви. Навіть серед працюючих 
профілактичними оглядами охоплюються лише декретированні групи 
населення і лише в тому випадку, якщо підприємство уклало договір з 
лікувальними закладами. При достатньо високих показниках виявленості 
раку молочної залози під час профілактичних оглядів (рак молочної залози 
виявляється майже у кожному другому випадку), число виявлених у 
занедбаних стадіях, викликає тривогу. Усе вище зазначене диктує 
виконання задач первинної профілактики та ранньої діагностики пухлин 
молочних залоз, формування груп ризику, створення загальнонаціональних 
програм зі скрінінгу раку молочної залози. За даними ВООЗ (2001 рік) біля 
1/3 випадків раку молочної залози у світі можна запобігти. Встановити 
точно причину даної хвороби на сучасному етапі практично неможливо, 
але є ряд факторів ризику, які можуть призвести до розвитку раку 
молочної залози. Про них слід знати. Це, перш за все, доброякісні пухлини 
молочних залоз, матки (фіброміоми), яєчників (кісти, полікістоз), 
порушення менструального циклу, гормональний дисбаланс, хронічне 
захворювання матки і придатків, захворювання щитовидної залози і т. д.  

Ми провели спостереження методом порівняльного аналізу за 
жінками з доброякісними пухлинами молочних залоз у ЦМЛ ім. Леніна м. 
Слов’янська Донецької області за 9 місяців 2003–2004–2005 рр.  

Метою спостереження було: 
1. Вікова характеристика жінок, у яких виявлені доброякісні пухлини 

молочних залоз (особливо вік 45–49 років); 
2. Порівняльна характеристика обстеження жінок за допомогою 

ультразвукового обстеження та маммографії; 
3. Сполучення цих методів обстеження з цитологічною діагностикою; 
4. Ввідсоток виявлення доброякісних пухлин молочних залоз у жінок 

під час профілактичних оглядів та самими жінками. Далі наведені 
порівняльні таблиці. 
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Таблиця 1.  
 

Диспансерна група жінок з доброякісними пухлинами молочних залоз 
по МЛ ім. Леніна м. Слов’янська Донецької області за 9 місяців 2003 р. 
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60.2 42 10 8 8 2 – 10 – 10 

Кісти молочних залоз 60.0 16 2 2 2 – – 2  –   2 
Фіброаденоми 
молочних залоз 

Д 24 8 3 3 – 1 2 2 1 3 

Мастопатія  60.1 261 96 82 11 59 26 23 9 42 
Інші захворювання 
молочних залоз 

64.4; 
60.8; 
60.9 

6 6 4 – 4 2 4 – 5 

Доброякісні пухлини 
молочних залоз 

Д 17; 
Д 22 

– – – – – – – – – 

Усього   323 117 99 21 66 30 41 10 62 
 

З наведених даних у таблиці 1 випливає, що частіше за все 
доброякісні пухлини молочних залоз зустрічаються у наступному порядку: 

1. у віці 30 – 45 років – 66 чоловік; 
2. у віці 45 років і старше – 30 чоловік; 
3. у віці до 30 років – 21 чоловік. 
У віці 30–45 років переважають мастопатії – 59 чоловік, що склало 

50,4%  загальної кількості жінок, яких було взято на диспансерний облік у 
2003 році; аденози та кісти молочних залоз зустрічаються частіше у віці до 
30 років, (аденози – 18 чоловік – 68 %, кісти молочних залоз – 2 чоловіка – 
1,7 %). Під час профілактичних оглядів доброякісні пухлини виявлені у 
99 жінок, що склало 34,6% усіх жінок, узятих на облік. Метод 
ультразвукового обстеження застосовувався у 41 жінки (35,7%), 
маммографії – у 10 жінок (8%), цитологічний метод обстеження – у 
62 жінок (52,2%). 

Методи ультразвукового обстеження та цитологічного обстеження 
застосовувались в усіх вікових категоріях, маммографія – у жінок, яким за 
45 років. У 10 жінок доброякісні пухлини виявлені під час звертань до 
лікаря, що склало 8,5 %; 8 жінок виявили зміни у молочних залозах 
самостійно, що склало 6,8 %. 

З наведених даних у таблиці № 2 випливає, що частіше за все 
доброякісні пухлини молочних залоз зустрічаються у наступних випадках: 

1. у віці 30 – 45 років – 46 чоловік; 
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2. у віці 45 років і старше – 23чоловіка; 
3. у віці до 30 років – 28 чоловік. 
У віці 30–45 років переважають мастопатії – 41 жінка (42,3% від 

загальної кількості жінок, яких було взято на диспансерний облік у 
2004 році); аденози молочних залоз переважали у жінок у віковій групі до 
30 років – 8 чоловік (8,2%); мастопатії у жінок у віковій групі старше 45 
років – 23 чоловіка (23,7%). Під час профілактичних оглядів доброякісні 
пухлини виявлені у 34 жінок, що склало 86,6% від усіх жінок, яких було 
взято на облік за 9 місяців 2004 року. Методи УЗД та цитологічний 
застосовувались у 66 жінок (68%) та 61 жінки (63%), маммографія 
застосовувалась у 14 жінок (14,4%). Метод ультразвукового обстеження 
застосовувався у жінок, вікова категорія яких до 45 років, маммографії – 
старше 45 років; цитологічний метод обстеження застосовувався в усіх 
вікових категоріях. У 9 жінок доброякісні пухлини виявлені під час 
звертання до лікаря (9,3 %), 9 жінок виявили зміни у молочних залозах під 
час самообстеження. 

 

Таблиця 2. 
 

Диспансерна група жінок з доброякісними пухлинами молочних залоз 
по ЦМЛ ім. Леніна м. Слов’янська Донецької області за 9 місяців 2004 

року 
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60.2 41 12 3 8 4 – 12 – 12 

Кісти молочних залоз 60.0 14 1 1 1 – – 1 – 1 
Фіброаденоми 
молочних залоз 

Д 24 12 1 1 – 1 – 1 – 1 

Мастопатія  60.1 296 81 78 19 41 21 52 13 45 
Інші захворювання 
молочних залоз 

64.4; 
60.8; 
60.9 

23 2 1 – – 2 – 1 2 

Доброякісні пухлини 
молочних залоз 

Д 17; 
Д 22 

3 – – – – – – – – 

Усього   323 117 99 21 66 30 41 10 62 
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Таблиця 3. 
 

Диспансерна група жінок з доброякісними пухлинами молочних залоз 
по ЦМЛ ім. Леніна м. Слов’янська Донецької області за 9 місяців 2005 

року 
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60.2 57 9 8 8 1 – 9 – 8 

Кісти молочних залоз 60.0 15 3 3 – 3 – 3 – 3 
Фіброаденоми 
молочних залоз 

Д 24 10 2 2 – – 2 – 2 2 

Мастопатія  60.1 381 68 62 8 31 29 45 13 17 
Інші захворювання 
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З наведених даних у таблиці 3 випливає, що частіше за все 
доброякісні пухлини молочних залоз зустрічаються у наступному порядку: 

1. у віці 30 – 45 років – 36 чоловік; 
2. у віці 45 років і старше – 33чоловіки; 
3. у віці до 30 років – 16 чоловік. 
У віці 30–45 років переважають мастопатії – 31 жінка, що склало 

44,7 % від загальної кількості жінок, які були взяті на облік за 9 місяців 
2005 року. У віці 45 років і старше також переважають мастопатії – 
29 жінок, що склало 34,1%. У віці до 30 років переважає аденоз молочних 
залоз – 8 жінок, що склало 9,4 %. Під час профілактичних оглядів 
доброякісні пухлини виявлені у 73 жінок з 85, які були взяті на облік, що 
склало 92 %. Метод УЗД обстеження застосовувався у 58 жінок з 85, які 
були взяті на облік, що склало переважно у віці до 45 років 68,2 %. Метод 
маммографії використовувався у 16 жінок старше 45 років, що склало 
18,8 %, цитологічний метод обстеження використовувався у 31 жінки усіх 
вікових категорій, що склало 36,5 %. 

Висновки... У жінок пухлини молочних залозах виявлені під час 
звертань до лікарських закладів, що склало 8,2 %. Аналізуючи результати, 
представлені у таблицях 1 – 3, ми дійшли наступних висновків: 

1. у структурі захворюваності доброякісними пухлинами молочних 
залоз за 9 місяців 2003–2004–2005 рр. переважали жінки у віковій категорії 
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30–45 років. За цей період у цій віковій категорії жінок взято на 
диспансерний облік 148 чоловік, що склало 49,5 % загальної кількості 
жінок, узятих за минулий період на диспансерний облік з приводу 
доброякісних пухлин молочних залоз. У цій віковій категорії переважали 
жінки з мастопатіями – 131 жінка, що склало 43,8%. При чому у 43 жінок 
мастопатія сполучалась з фіброміокістами яєчників (2,3 %), у 6 – жінок з 
порушенням менструального циклу  (4,6 %), у 7 – з захворюваннями 
щитовидної залози (5,3 %). На другому місці вікова категорія жінок старше 
45 років – 91 чоловік, що склало 30,4 % від загальної кількості жінок, 
узятих на облік за минулий період. І в цій віковій категорії переважали 
жінки з мастопатіями 76 чоловік, що склало 83,5 %. У 86 жінок мастопатії 
сполучались з розладом менструального циклу та фіброміомами – 94,5 %. 
У 11 жінок виявлено захворювання щитовидної залози – 12 %. У віковій 
категорії до 30 років переважали мастопатії – 38 жінок з 60 узятих на 
диспансерний облік (63,3 %). При чому у 18 жінок це захворювання 
виявлено після медичного огляду (30 %); у 2 жінок захворювання 
сполучалось з полікістозом яєчників (3,3 %); у 4 жінок – після 
мимовільних викиднів  – 6, 6 %; 

2. під час профілактичних оглядів доброякісні пухлини молочних 
залоз виявлені у 261 жінки з 299 узятих на диспансерний облік за минулий 
період, що склало 87,3 %. При звертанні до лікаря доброякісні пухлини 
молочних залоз виявлені у 26 жінок, що склало 8,6 %. При чому 8 жінок 
звернулись до хірурга з приводу пухлини молочної залози через страх 
перетворення пухлини на рак (30,8 %); 4 жінки звернулись до хірурга через 
наполягання рідних (15,4 %). У 14 жінок пухлини у молочних залозах 
виявлені під час звертань до інших спеціалістів (53,8 %). Дуже незначна 
кількість жінок звернулась до лікаря після виявлення пухлин при 
самообстеженні – 12 чоловік, що склало 4 %. Виходячи  з вище 
зазначеного, випливає, що необхідно проводити профілактичну роботу 
серед жіночого населення, направлену на ранню діагностику як 
доброякісних, так і злоякісних новоутворень; проводити заняття, завдяки 
яким жінки самостійно навчилися б обстежувати молочні залози. ЗМІ 
необхідно підвищувати рівень культури і знань та медичний рівень 
культури і знань, акцентуючи увагу на виявленні пухлин на ранніх стадіях. 

3. під час обстеження метод ультразвукового обстеження 
використовувався у 165 жінок з 299, яких було взято на облік, що склало 
55, 2 %. Цей низький показник пояснюється тим, що не в усіх лікарських 
закладах міста є апарати УЗД для обстеження молочних залоз, деякі з них 
морально застаріли. Крім того, у результаті недостатньої профілактичної 
роботи не всі жінки розуміють важливість цього методу обстеження для 
виявлення пухлин на ранніх стадіях захворювання. Деякі відмовляються 
від цього методу обстеження з матеріальних причин. Метод маммографії 
використовувався у 40 жінок з 299, які були взяті на облік, що склало 
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13,4 %. Особливо часто цим методом обстеження користуються при 
обстеженні жінок старше 45 років, але в місті нема сучасного маммографа, 
тому цей метод обстеження використовується нечасто. Метод 
цитологічного обстеження використовувався при обстеженні 151 жінки, 
що склало 50,5 %, однак цього недостатньо. Враховуючи технічну 
простоту та доступність, низькі матеріальні витрати, високу достовірність 
у майбутньому цей метод обстеження жінок з пухлинами молочних залоз 
необхідно використовувати ширше разом з іншими методами обстеження. 
Поряд з лікарсько–діагностичними заходами необхідно проводити 
профілактичні методи, спрямовані на ранні звертання жінок до лікарських 
закладів міста при виявленні ущільнень у молочних залозах. Необхідно і в 
майбутньому проводити санітарно–просвітню роботу, використовуючи 
лекції, бесіди, ЗМІ, спрямовану на навчання дослідження молочних залоз 
самими жінками. 
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переноси вручну, не користуйтесь автоматичним переносом. Не використовуйте у 
документі колонтитули. 

Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра 
таблиць редактора Word. Формули підготовлені в редакції формул MS Equation 2.0. 

Список літератури друкується згідно з вимогами ВАК України (бюлетень №2, 
2000 р.). Список наводиться в кінці статті.  

Заголовок “Література” (шрифт Times New Roman, кегль 14, напівжирний, 
курсив, вирівнювати по центру) знизу і зверху відокремлюється двома інтервалами 1,5. 
Посилання на використані у статті роботи подаються у квадратних дужках, наприклад, [1, 
с.3], або [1], або [1; 5]. Посилання на роботи, що не публікувались, неприпустиме. 

Відомості про автора. Друкується на окремому аркуші. Подаються: прізвище, ім’я, 
по батькові, місце роботи, посада, домашня адреса, телефон. 

 



 

ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  
 

Науково-методичний збірник 
 

( Спецвипуск ) 
 

Матеріали науково-практичної конференції  
„Валеологічна культура особистості – джерело здоров’я”, 

присвяченої 10-річчю кафедри валеології та корекційної медицини 
19–21 жовтня 2006 року 

 
Відповідальний за випуск: 

 
Чуйко С.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент,  

проректор з наукової роботи СДПУ 
 

Статті друкуються в авторській редакції. 
Матеріали зверстано з дискет, наданих авторами публікацій. 

Відповідальність за допущені помилки та неточності несуть автори 
публікацій. 

 
Макет і верстка – Черкашина Л.А. 

 
Підписано до друку 26.10.2006 р. Ум. др. арк. 10,3. 

 
Видавничий центр СДПУ,  

84116, м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19. 
 
Адреса редакції: 84116, м.Слов’янськ, вул.Генерала Батюка, 19. 

Слов’янський державний педагогічний університет, кафедра педагогіки.  
Тел.: (06262) 3-98-16  
 
Електронна адреса: nauka 2004 @ rambler.ru; sypchenko @ slav.dn.ua 
 
 

Підприємець Маторін Б.І. 
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, 
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДЦ №74, видане Державним 

комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України від 
10.02.2004 р. 

 
Формат 60×84 1/16.  

Зам. № 275. Тираж 100 прим. 
 

84116, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19. 
Тел./факс (06262) 3-20-99 



 

 
 

ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ 
 

ПОСТАНОВА  
 
10 листопада 1999 р.    № 3-05/11 

 
м. Київ 

Відповідно до постанови президії ВАК України від 13.01.1999  
№ 1-02/1 «Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук», враховуючи п. 7 постанови президії 
ВАК України від 10.02.1999 № 1-02/3 «Про публікації результатів 
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх 
апробацію», а також на підставі рекомендацій експертних рад президія 
Вищої атестаційної комісії України 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Затвердити Перелік № 3 наукових фахових видань України, в яких 

можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 
наукових ступенів доктора і кандидата наук (додається). 

 
Додаток до постанови президії ВАК України від 10 листопада 1999 р. 

№ 3-05/11. 
 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 
Гуманізація навчально-виховного процесу (Інститут змісту і методів 
навчання, Слов’янський державний педагогічний університет, 
Міністерство освіти і науки України). 


