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ПЕРЕДМОВА 

 

 

 

Питання безпеки життєдіяльності, екології та охорони здоровʼя людини 

потребують першочергового розвʼязання, особливо в сучасних умовах науково-

технічного прогресу, соціально-політичної нестабільності, військової 

зовнішньої агресії, інформаційної та гібридної війн, кліматичних змін та 

техногенних катаклізмів.  

Сьогодні суспільство зазнає дедалі більше людських утрат внаслідок 

військових дій, масштабних аварій, катастроф, стихійних лих тощо. Порушення 

гармонійності людини і природи призводять до появи все нових і нових 

небезпек її здоровʼю. Сучасне техногенне навантаження на довкілля призводить 

до його забруднення, руйнування природи і надр Землі, її біологічного 

розмаїття, порушення біоценозів, функцій всіх екосистем, зниження 

адаптаційних резервів до дії хімічних, фізичних, біологічних, психологічних 

факторів та зростання захворюваності населення, розвитку нових екологічно 

зумовлених захворювань. Глобальні зміни навколишнього середовища, що 

відбулися внаслідок антропогенного впливу, потребують передусім осмислення  

й усвідомлення людиною свого буття в гармонії із законами Природи  в усіх 

сферах життєдіяльності, свого місця і ролі в сучасному цивілізованому світі. 

Під цим кутом зору тематика конференції на сьогодні має надзвичайно 

актуальне значення. Адже категорії «безпека життєдіяльності», «екологія» і 

«здоровʼя» є ключовими категоріями національної безпеки та мають 

стратегічне значення. ООН відносить їх до показників, які визначають 

людський розвиток. 

Забезпечення здоровʼя нації на державному рівні потребує напрацювань 

нових підходів із урахуванням глобальних факторів, викликів і загроз у сфері 

охорони здоровʼя У звʼязку із цим проблема здоровʼя населення і безпека 

держави є міждисциплінарною та потребує участі не лише медиків, але й 

соціологів, економістів, політиків та ін. Важко знайти чинник, який би прямо чи 

опосередковано не впливав на здоровʼя. Водночас слід виділити вирішальні 

чинники, які мають значний вплив на здоровʼя і безпеку держави. До них слід 

віднести: відтворення населення, народжуваність, смертність, захворюваність, 

стан навколишнього і виробничого середовища, поширеність соціально 

значимих хвороб (хвороби серцево-судинної системи, онкологічні 

захворювання, стан репродуктивного здоровʼя, розлад психіки та поведінки, 

травматизм тощо) та соціально небезпечних (туберкульоз, ВІЛ/СНІД, 

алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, інфекційні гепатити), а також такі 

соціальні явища, як безробіття, бідність, трудова еміграція, рівень освіти, 

матеріальне забезпечення населення, його добробут.  

Сьогодні Україна стоїть перед вирішенням цивілізаційних завдань, 

головним, базовим ресурсом для реалізації яких є людський капітал, а 

необхідною умовою їхнього вирішення – здоровʼя нації. Водночас виклики, які 
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постають сьогодні перед людством у глобальному вимірі – екологічна, 

соціальна та фінансово-економічна кризи, набувають всеохоплюючого 

системного характеру і вимагають мобілізації ресурсів кожної нації та 

цивілізаційних спільнот. Для України в цьому сенсі одним із головних завдань 

постає не лише визначення свого місця у вирішенні загальносвітових проблем, 

але й утвердження ролі рівноправного гравця у взаємостосунках у 

міжнародному середовищі. 

На нинішньому етапі розвитку суспільства проблема життєдіяльності 

розглядається як базисна потреба людини. Тому сьогодні, як ніколи, 

підвищується роль освіти у підготовці молодого покоління до самостійного 

життя у світі та цілеспрямоване формування в них ціннісного ставлення до 

власного життя, адекватних реакцій на різноманітні чинники ризику для життя і 

здоровʼя. Саме тому виховання здорового покоління, зі сформованою 

культурою безпечної поведінки, екологічною свідомістю, із засвоєним 

алгоритмом дій в умовах конкретної надзвичайної ситуації – одне з 

пріоритетних завдань, яке поставлене сьогодні перед освітою. Саме тому 

виникає необхідність у формуванні знань, вмінь і навичок з безпеки 

життєдіяльності в дітей, підлітків та студентської молоді як необхідної умови 

стабільного (безпечного) та повноцінного життя. З огляду на зазначене, 

тематика конференції спрямована на усунення прогалини в недостатній 

інформованості учнів щодо поведінки у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій, відсутності практичних навичок самодопомоги. Цим пояснюється її 

доцільність для сучасного стану розвитку української освіти та забезпечення 

неперервного процесу надання освітніх послуг з питань безпеки 

життєдіяльності, екології та охорони здоровʼя дітей та підлітків.  

Питання стосовно значення безпеки як глобальної, планетарної проблеми, 

так і безпеки під кутом зору «людина-суспільство», «людина-людина» лягли в 

основу проведення Х Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека 

життєдіяльності, екологія і охорона здоровʼя дітей і молоді ХХІ сторіччя: 

сучасний стан, проблеми та перспективи», яка традиційно проходить на базі 

Університету Григорія Сковороди в Переяславі. Конференція організована в 

рамках плану наукових заходів Міністерства освіти і науки України за 

сприянням Національної академії педагогічних наук України, Європейської 

асоціації наук з безпеки (Польща), Міжнародної академії безпеки 

життєдіяльності (Україна), Навчально-методичного центру цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності Київської області.  

Члени організаційного комітету вітають всіх учасників конференції, 

бажають плідних творчих успіхів та висловлюють сподівання, що актуальні 

питання безпеки життєдіяльності, екології і охорони здоровʼя, які відображені в 

їх матеріалах, будуть мати як теоретичне, так і практичне значення, а ідеї та 

думки науковців стануть фундаментом для подальшого їх удосконалення. 

 

Організаційний комітет конференції 
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РОЗДІЛ І 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ І МОЛОДІ 

УДК 001.891:378:613 

Лєшек Коженьовскі, Надія Коцур 

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ  

КАФЕДРИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН З ЄВРОПЕЙСЬКОЮ 

АСОЦІАЦІЄЮ НАУК З БЕЗПЕКИ (EUROPEANASSOCIATION FOR 

SECURITY – EAS)  

 

У статті висвітлюється міжнародна діяльність кафедри медико-

біологічних дисциплін і валеології Університету Григорія Сковороди в 

Переяславі з Європейської Асоціацією наук з Безпеки (Польща) впродовж 

десяти років (2010 – 2020 рр.). Розкрито такі форми співпраці, як освітня, 

консультаційна, популяризаційна, науково-організаційна. Показано співпрацю в 

організації і проведенні десяти Міжнародних науково-практичних конференцій 

«Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: 

сучасний стан, проблеми та перспективи». 

Ключові слова: кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології, 

Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Європейська Асоціація наук з 

Безпеки, підвищення кваліфікації, конференція. 

 

The article highlights the international activities of the Department of medical-

biological disciplines and valeology at the Hhyhoriy Skovoroda University in 

Pereiaslav with the European Association of Safety Sciences (Poland) during ten 

years (2010 – 2020 years).  These forms of cooperation as educational, consulting, 

popularization, scientific and organizational are considered in it. The cooperation in 

organization and conducting of ten International scientific and practical conferences 

«Safety of living and protection of health of children, young of the ХХ th century: 

modern state, problems and perspective is indicated. 

Key words: Department of medical-biological disciplines and valeology, 

Hhyhoriy Skovoroda University in Pereiaslav, European Association Sciences of 

Safety, increase of qualification, conference. 

 

Упродовж останніх років питання безпеки життєдіяльності і охорони 

здоров’я дітей, учнівської і студентської молоді України набувають вагоме 

значення та посідають чільне місце в державних і освітніх програмах. У зв’язку 

з цим кафедрою медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

була налагоджена співпраця з низкою міжнародних наукових установ та 

навчальних закладів. Особливо плідною була впродовж останніх 10 років 

міжнародна діяльність кафедри з Європейською Асоціацією наук з Безпеки, 

координаційний центр якої знаходиться в м. Кракові (Польща). Завідувач 

кафедри, професор Н.І. Коцур входить до складу наукової ради зазначеної 
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установи. Персональними членами Асоціації є викладачі кафедри (доценти: 

Л. П. Товкун, Н. І. Годун, С. І. Горденко, О. А. Палієнко, К.С. Варивода, 

ст. викладачі: О.М. Миздренко, Ю.Л. Козубенко, Т.Ю. Єрічева, викладачі 

М.А. Буц та Н.А. Харченко). 

Президент Європейської Асоціації наук з Безпеки (секюритології) Лешек 

Коженьовські є Почесним професором кафедри медико-біологічних дисциплін і 

валеології. 

Науково-освітня робота членів Асоціації здійснювалася в рамках 

запровадження освітніх проектів та здійснення наукових досліджень з безпеки 

життєдіяльності у різних її галузях.  

Асоціація реалізує свої завдання через: освітню діяльність; консультаційну 

діяльність; популяризаторську діяльність; видавничу діяльність; організацію 

наукових конференцій; підвищення кваліфікації; організацію зустрічей і 

дискусій; обмін інформацією.  

У рамках освітньої діяльності президент Європейської Асоціації наук з 

безпеки, професор Лешек Коженьовські, доктор філософії Вітольд Зіх, доктор 

філософії Томаш Валек, доктор філософії Зенон Войтаніс прочитали низку 

лекцій для студентів Університету Григорія Сковороди в Переяславі з 

теоретико-методологічних аспектів безпеки життєдіяльності в Європейському 

просторі (2012–2018 рр.). Зокрема, Лешек Коженьовскі у своїй лекції 

«Сек’юритологія як наука з безпеки» проаналізував сучасний науковий підхід 

до питань безпеки в Польші, Словаччини, Латвії, США, Канади, Австралії, 

Росії та ін. Виступаючи перед студентами, співробітниками та науковцями 

Переяславського педагогічного університету Л. Коженьовскі проаналізував 

теоретико-методологічні засади сек’юритології як науки про безпеку та 

джерела безпеки. Особливо він підкреслив, що проблема безпеки стала 

цінністю, значення якої щодня відчуває кожна людина, все суспільство, а вчені 

намагаються її визначити, вивчити та пояснити. Науковець із задоволенням 

відповів на чисельні запитання та окреслив основні напрями міжнародного 

співробітництва в галузі БЖД. У підсумку виступу Л. Коженьовскі підкреслив, 

що сек’юритологія як наука з безпеки в Європі, яка з наукової позиції розглядає 

можливість зниження рівня загроз для існування, розвитку і нормальної 

життєдіяльності людини та громадських організацій. Зенон Войтаніс у лекції 

«Захист таємної наукової інформації та інформації, що охороняється законом у 

державних наукових інститутах Польші» розкрив питання щодо організації 

захисту секретної інформації в державних науково-дослідних інститутах та 

установах. Вітольд Зіх і Томаш Валек «Окремі проблеми вищої освіти в 

Польщі» висвітлили питання організації інформаційної безпеки у вищих 

навчальних закладах Польщі. 

У рамках співпраці із зазначеною Асоціацією упродовж 2016 та 2017 рр. 

проходило стажування викладачів кафедри в м. Краків (Польща) у галузі 

безпеки життєдіяльності з отриманням закордонних сертифікатів.  

Програма курсів підвищення кваліфікації «Безпека життєдіяльності: 

сучасні виміри і загрози» (2017 р.) включала розгляд наступних питань: 
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1. Дослідження наук з безпеки та освіта для безпеки у спільній Європі 

(С.І. Болтівець – д.п.н., професор). 

2. Духовна самоосвіта дорослого населення України а умовах 

громадянського та національного самовизначення суспільства (Л.І. Зязюн – 

д.п.н, професор). 

3. Соціально-політичні і психологічні ризики та небезпеки в 

європейському просторі (Н.І. Коцур – д.і.н., професор, заступник голови 

наукової ради Європейської Асоціації наук з Безпеки). 

4. Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільному 

навчальному закладі (Л.В. Лохвицька – к.і.н., доцент, секретар наукової ради 

Європейської Асоціації наук з Безпеки). 

5. Захист наукової інформації в науковому інституті в Польщі (З. Войтаніс 

– секретар Європейської Асоціації наук з Безпеки) 

6. Дистанційний онлайн-курс та індивідуальна робота (Л. Кожентовскі – д-

р наук, проф. хабіліт. Президент Європейської Асоціації наук з Безпеки). 

Після проходження курсів підвищення кваліфікації викладачі кафедри 

отримали сертифікати [16].  

У рамках співпраці із зазначеною Асоціацією впродовж 2010–2020 рр. 

кафедрою було організовано 10 Міжнародних науково-практичних 

конференцій «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді 

ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи», які проходили в 

рамках плану наукових заходів Міністерства освіти і науки України за 

сприянням Національної академії педагогічних наук України, Європейської 

асоціації наук з безпеки (Польща), Міжнародної академії безпеки 

життєдіяльності (Україна), Академії безпеки та основ здоров’я, Міжнародної 

академії культури безпеки, екології і здоров’я. 

Конференції проводяться за такими напрямами: 

 історичні, соціально-політичні, правові аспекти безпеки 

життєдіяльності; 

 екологічні та психолого-педагогічні аспекти  безпеки життєдіяльності та 

охорони здоров’я; 

 медико-біологічні аспекти безпеки життєдіяльності; 

 реалізація наступності дошкільної, початкової, середньої і вищої ланок 

освіти в забезпеченні здоров’я дітей, підлітків та молоді; 

 здоров’язбережувальний супровід в загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладах;  

 ефективність здоров’язбережувальних технологій в освітніх закладах. 

 екологічна освіта учителів та викладачів коледжів для сталого розвитку; 

 формування оздоровчої свідомості у дітей, підлітків та студентської 

молоді. 

Мета науково-практичних конференцій полягала в розгляді сучасного 

стану безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я дітей і молоді, пошуку 

реальної протидії загрозам безпечної поведінки та праці в освітніх закладах. 
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Слід підкреслити, що тематика конференції на сьогодні має надзвичайно 

актуальне значення. Адже категорії «безпека життєдіяльності» і «здоров’я» в 

сучасному цивілізованому світі виступають «візитною карткою» соціально-

економічної зрілості, культури і процвітання держави. Водночас вони є 

ключовими категоріями національної безпеки та мають стратегічне значення, 

особливо в умовах нових викликів та загроз ХХІ століття, серед яких 

демографічна криза, екологічні катастрофи, наслідки науково-технічного 

прогресу техногенного та антропогенного походження, поява нових 

інфекційних хвороб, епідемій соціальних хвороб тощо. Особливо важливе 

значення безпеки як глобальної, планетарної  проблеми, так і безпеки під кутом 

зору «людина-суспільство». У зв’язку з цим проблема здоров’я і безпека 

держави є міждисциплінарною та потребує участі фахівців різних галузей 

науки й техніки. Саме тому на конференції зібралися провідні вітчизняні і 

зарубіжні вчені в галузі педагогіки, психології, медицини, фізіології, екології, 

філософії, політології та ін., щоб поділитися досвідом роботи з питань 

здоров’язбереження і безпеки життєдіяльності дітей і молоді. 

У роботі конференцій приймали участь як вітчизняні науковці, так і 

науковці із зарубіжних країн (Польщі, Молдови, Словаччини, Великобританії, 

Данії, Білорусії та Росії). У рамках роботи конференцій провідні вчені різних 

галузей науки і техніки розглядали теоретико-методологічні засади безпеки 

життєдіяльності в системі роботи закладів дошкільної, загальної середньої та 

вищої освіти, аналізували вітчизняні та закордонні інноваційні технології 

навчання основ здоров’я та безпеки життєдіяльності, обговорили медико-

біологічні, психолого-педагогічні, фізкультурно-оздоровчі, соціально-політичні 

аспекти безпеки життєдіяльності, окреслили шляхи забезпечення 

здоров’язбережувального супроводу та безпеки життєдіяльності дітей і молоді 

та обмінялись досвідом, ідеями щодо реалізації наступності дошкільної, 

початкової, середньої і вищої ланок освіти у забезпеченні здоров’я дітей, 

підлітків та молоді, вдосконалення роботи із зазначених питань. 

На пленарному засіданні конференції «Безпека життєдіяльності і охорона 

здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи» 

(2014) з концептуальними доповідями виступили провідні науковці Польщі, 

Данії, України.  

Під час роботи конференції учасники мали змогу відвідати дитячі 

навчальні заклади «Любавонька» та «Сонечко» м. Переяслава-Хмельницького, 

де ознайомилися із практичними заняттями присвяченими здоров’язбереженню 

та формуванню безпечної поведінки дітей. 

В рамках договору про співпрацю на базі ЗОШ № 2 І–ІІІ ступенів 

м. Переяслав-Хмельницького в 2014–2016 рр. були проведені презентації 

навчально-методичного супроводу передового досвіду з охорони здоров’я і 

безпеки життєдіяльності. Директор школи В.В. Одинець поділилася досвідом 

роботи та презентувала клас безпеки життєдіяльності, створений вісім років 

тому за сприяння обласного управління МНС України в Київській області. 
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Члени Європейської Асоціації наук з безпеки побували також в 

Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни (с. Циблі 

Переяслав-Хмельницькому району), де його директор, кандидат медичних наук, 

доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології Ю.О. Гріненко 

презентував засоби збереження і зміцнення здоров’я та ознайомив із сучасним 

діагностичним обладнанням.  

Усі учасники конференції зійшлися на тій думці, що комплексний і 

системний розвиток культури безпеки життєдіяльності на всіх рівнях дозволить 

підвищити рівень освіченості людей не тільки в області безпеки 

життєдіяльності, а й в інших суміжних галузях знань, посилити згуртованість 

перед природними, техногенними та іншими небезпеками, підвищить рівень 

духовно-морального й патріотичного виховання молоді, зміцнить імідж 

держави і служб, які забезпечують безпеку життєдіяльності населення. 

Під час проведення Міжнародної науково-практичної конференції 

конференції у 2015 р. Президент Європейської асоціації наук із безпеки Лєшек 

Коженьовскі дав інтерв’ю телевізійному каналу «112», в якому висловив свої 

роздуми щодо перспектив відносин між НАТО і Україною, розповів про 

очолювану ним організацію й проаналізував роботу конференції «Безпека 

життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, 

проблеми та перспективи».  

Роботі VІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека 

життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей та молоді ХХІ сторіччя: 

сучасний стан, проблеми та перспективи» (28–29 вересня 2017 р.) передувала 

наукова експедиція до 30-ти кілометрової Чорнобильської зони (12 вересня 

2017 року), яка відбувалася в рамках Міжнародної співпраці з Європейською 

Асоціацією Наук з Безпеки (Польща). 

Безпосередню участь у експедиції взяли представники польської делегації, 

серед яких секретар Європейської асоціації наук з безпеки Зенон Войтаніс 

(Польща), секретар Європейської асоціації наук з безпеки Томаш Валек 

(Польща), член Європейської асоціації наук з безпеки Зенон Невядомські 

(Мілан) та викладачі кафедри медико-біологічних дисциплін та валеології. 

Програма наукової експедиції до 30-ти кілометрової Чорнобильської зони 

включала: відвідування сіл Залісся і Копачі (огляд уцілілих будівель); проїзд 

повз дезактивований Рудий ліс на місці західного радіоактивного сліду від 

першого, найпотужнішого викиду від вибуху 4-го енергоблоку; відвідування м. 

Прип’ять, покинутого жителями понад чверть століття тому («чортове колесо», 

дитячий садок і школа, міський басейн р. Прип’ять, стадіон, кінотеатр 

«Прометей», пристань з затопленим причалом, будівлю міліції з СІЗО, будівлю 

міськвиконкому − перший штаб ліквідації наслідків аварії, готель «Полісся», де 

був спостережний пункт коректування вертолітних операцій над руїною 4-го 

реактора, лікарня, яка прийняла перших постраждалих від аварії та її 

ліквідації); відвідування Чорнобильської АЕС: меморіал біля адміністративного 

корпусу, Саркофаг − оглядовий майданчик, об’їзд навколо території ЧАЕС, 

їдальня ЧАЕС. Учасники наукової експедиції власними дозиметрами 
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(радіометрами) проводили фіксацію даних за всім маршрутом відвіданих місць. 

Контрольні заміри проводилися в м. Переяслав-Хмельницький та м. Київ. 

Екскурсія також супроводжувалася фото- та відео- реєстрацією. 

VІІІ і IX (VІІІ–Х) Міжнародні науково-практичні конференції «Безпека 

життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: 

сучасний стан, проблеми та перспективи» ознаменувалися виданням 

колективних монографій «Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-

педагогічні аспекти» (Переяслав-Хмельницький, 2018; Переяслав, 2019; 

Варшава, 2020). Представлені монографії містять результати багаторічних 

теоретичних і прикладних досліджень колективу авторів – науковців у галузі 

медицини, психології, біології, педагогіки, безпеки життєдіяльності, 

присвячених психолого-педагогічним та безпековим аспектам 

здоров’язбереження дітей і молоді. Зокрема, у них проаналізовано сучасні 

інноваційні підходи до здоров’язбережувальної діяльності в умовах ВНЗ, 

розкрито різні форми, методи та засоби здоров’язбереження дітей і молоді, 

розглянуто окремі аспекти репродуктивного здоров’я, запропоновано авторські 

розробки оздоровчих та тренінгових розвивальних програм. Особливе місце в 

монографіях приділяється проблемі підготовки майбутніх учителів, здатних 

розвивати безпекову та здоров’язбережувальну компетентність у дітей і 

підлітків, ролі освіти та педагогів у формуванні культури здоров’я, здорового 

способу життя молодого покоління. Водночас заявлені наукові розвідки не в 

змозі розв’язати широке коло психолого-педагогічних та безпекових аспектів 

здоров’я дітей і молоді в умовах викликів ХХІ століття, але вони можуть 

звернути увагу різних фахівців для спільного їх обговорення та прийняття 

рішень. У монографіях акцентується увага на тому, що для успішної роботи з 

підвищення здоров’я дітей і молоді важливим є об’єднання зусиль органів 

охорони здоров’я, освіти і громадських організацій, фондів тощо. 

Матеріали конференцій розміщені у фаховому збірнику наукових праць 

ДВНЗ «Гуманітарний вісник» (м. Переяслав-Хмельницький, 2011–2014 рр. – 

Вип. 27, 28, 29, 30, 31) [8–12], збірнику наукових праць «Безпека 

життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, 

проблеми та перспективи» (Переяслав-Хмельницький, 2014–2020 рр., ) [2–7], 

науковому журналі «Молодий вчений» (спецвипуски 2016–2017 рр.) [20–21], 

колективних монографіях «Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-

педагогічні аспекти» (Переяслав-Хмельницький, 2018 р.; Переяслав, 2019 р.; 

Варшава, 2020 р.) [13–15]; опубліковані на шпальтах таких періодичних видань: 

журналах – «Безпека життєдіяльності», «Наука і суспільство», 

«Сек’юритологія» (м. Краків, Польща), газетах – «Вісник Переяславщини», 

«Педагогічні обрії», «Діловий Переяслав», «Освіта» та розташовані на сайті 

університету. 

Викладачами кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології у рамках 

міжнародної співпраці була проведена низка семінарів і круглих столів для 

учителів, вихователів, студентів.  
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Для реалізації виконання міжнародного проекту «Європейська мережа 

шкіл сприяння здоров’ю в Україні» професором Н.І. Коцур проведені семінари-

практикуми для директорів загальноосвітніх шкіл І–ІІІ ступенів м. Переяслава-

Хмельницького, обласний семінар-практикум для директорів шкіл-інтернатів 

обласної комунальної власності на базі Переяслав-Хмельницької школи-

інтернату. Упродовж останніх років було проведено низку науково-методичних 

семінарів-практикумів для завідувачів, методистів і вихователів дошкільних 

навчальних закладів Київщини.  

Членами Європейської Асоціації наук з безпеки Переяслав-Хмельницького 

ДПУ ім. Григорія Сковороди (Н.І. Коцур та Л.В. Лохвицькою) був 

організований і проведений Міжнародний науково-методичний семінар-

практикум «Безпека життєдіяльності та охорона здоров’я дітей дошкільного 

віку». Його співорганізатором виступила UROPEANAS SOCIATION FOR 

SECURITY (Poland). Місцем проведення був базовий дошкільний навчальний 

заклад № 10 «Любавонька» м. Переяслав-Хмельницький, де здійснюється 

дослідно-експериментальна робота за цією тематикою, і він є членом 

Європейської асоціації наук з безпеки (EAS). На семінарі були присутні 

президент Асоціації, професор Лешек Коженевські та секретар Зенон Воітаніс 

(Польща), методист міського методичного кабінету відділу освіти Переяслав-

Хмельницької міської ради Тамара Сапунова та вихователі закладу. Педагоги 

підготували практичний показ занять із безпеки життєдіяльності, на якому 

продемонстровано як вихователі навчають дітей елементарним правилам 

поведінки у повсякденному житті. За словами президента Асоціації, професора 

Лешека Коженевські, подібні аналоги відсутні у польських закладах. 

25 вересня 2015 р. кафедрою медико-біологічних дисциплін і валеології на 

базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» був проведений круглий стіл на тему «Теоретико-

методологічні засади безпеки життєдіяльності», на якому було обговорено 

актуальні проблеми безпеки життєдіяльності в Україні. 

Особливо плідною є співпраця кафедри медико-біологічних дисциплін і 

валеології з ДНЗ «Любавонька» та ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, які є членами 

Європейської Асоціації наук із безпеки. 

У березні 2016 р. укладено договір про творчу співпрацю з 

загальноосвітньою школою І–ІІІ ступенів № 2 міста Переяслава-

Хмельницького. Мета співпраці полягає в оптимальній для здоров’я учнів 

організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному 

закладі; здоров’язбережувальному використанні інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчальному процесі школярів; гігієнічному супроводі навчання; 

розробці та впровадженні цілеспрямованих профілактичних програм у 

навчальний процес школи; консультуванні та рецензуванні науково-

дослідницьких робіт учнів «Малої академії» за напрямом секції «Валеологія»; 

консультуванні щодо питань безпеки життєдіяльності та основ здоров’я 

учасників освітнього процесу; впровадженні програм із екологічної освіти 

серед вчителів і учнів для сталого розвитку. 
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Також було укладено Угоду про співробітництво в галузі вивчення, обміну 

і поширення досвіду формування екологічного світогляду, культури безпеки та 

здоров’я дітей, учнів, студентів між Навчально-методичним центром 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області та кафедрою 

медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

25 березня 2016 р. у базовій із питань цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Переяслав-Хмельницькій ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 проведено 

науково-практичний семінар для завідувачів дошкільних навчальних закладів 

міста та Переяслав-Хмельницького району на тему: «Організація безпеки 

життєдіяльності у дошкіллі». Відкрила семінар д.і.н., професор Н.І. Коцур. 

Вона зазначила, що працівники ДНЗ мають створити комфортні, безпечні 

умови для розвитку дитини, дати малюкам необхідні знання, вміння, навички, і, 

звісно, заручитися підтримкою батьків. Для цього в закладі має бути 

налагоджена система роботи з безпеки життєдіяльності як з дітьми, так і з 

дорослими, які ними опікуються.  

Професор Н.І. Коцур презентувала навчально-методичний посібник 

«Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільному 

навчальному закладі» (Н.І. Коцур, Л.В. Лохвицька, 2015 р.), висвітливши його 

розділи: «Теоретико-методологічні аспекти формування основ безпеки 

життєдіяльності і охорони здоров’я дітей дошкільного віку»; 

«Здоров’язбережувальний супровід організації освітньо-виховного процесу в 

дошкільному навчальному закладі»; «Опис здоров’язбережувальних 

технологій»; «Впровадження здоров’язбережувальних технологій в дошкільних 

навчальних закладах» (з досвіду роботи ДНЗ «Любавонька», «Сонечко»). 

Співпраця кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології між 

навчальними та науковими установами України сприяє забезпеченню 

поліпшення стану здоров’я та безпеки життєдіяльності підростаючого 

покоління як майбутнього нашої держави. 

У рамках співпраці із польськими колегами видано низку навчально-

методичних посібників. Зокрема, у польському місті Кракові побачив світ 

науково-методичний посібник викладачів Н. І. Коцур – доктора історичних 

наук, професора, завідувача кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології 

та Л. В. Лохвицької – кандидата педагогічних наук, доцента, заступника декана 

факультету педагогіки і психології з наукової роботи. Книга має назву 

«Podstawy bezpieczeństwa życia i ochrony zdrowia dzieci w placówce wychowania 

przedszkolnego Ukrainy: podreczniknaukowo-metodyczny», український аналог – 

«Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей дошкільного 

віку в Україні» [1; 19]. 

Підготовлений авторами навчально-методичний посібник головною метою 

передбачає забезпечити реалізацію завдань формування 

здоров’язбережувальної компетенції та компетенції щодо безпеки 

життєдіяльності у дітей дошкільного віку, про що зазначено в основних 

державних документах: новій редакції Базового компоненту дошкільної освіти 
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в Україні та Законі України «Про дошкільну освіту». Його актуальність є 

безперечною, що й викликало значний науковий інтерес у польських колег, які 

зробили переклад його теоретичної частини. Практичний блок вміщує 

конспекти фрагментів опису освітнього процесу різних видів роботи з дітьми в 

умовах дошкільного навчального закладу (матеріали передового педагогічного 

досвіду місцевих ДНЗ № 9 «Сонечко» і № 10 «Любавонька»). 

Науково-методичний посібник з-поміж інших був 

прорецензований Президентом Європейської Асоціації наук з Безпеки, 

доктором габілітованим, професором Краківського педагогічного університету 

Лешеком Фрідеріком Коженьовські і отримав його схвалення. За його словами, 

такого змісту літератури в Польщі обмаль, що й спричинило посилену увагу 

польських колег до кращих здобутків України щодо освітнього осучаснення. 

Викладачами кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології 

підготовлено навчально-методичні посібники «Основи безпеки 

життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі» 

[17], «Основи безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних 

закладах», «Основи здоров’я учнів основної школи» [18] та ін. 

Питання безпеки життєдіяльності знайшли своє відображення в наукових 

розробках викладачів кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології. 

Щорічно кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології бере активну 

участь у науково-практичних семінарах, міжнародних та національних науково-

практичних конференціях, де викладачами і співробітниками кафедри 

представляються актуальні проблеми безпеки життєдіяльності, основ здоров’я 

дітей та підлітків тощо. Загалом за останні 5 років викладачі кафедри взяли 

участь у 62 міжнародних науково-практичних конференціях та понад 150 

галузевих. Викладачі кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології 

беруть активну участь у Міжнародних наукових конференціях за кордоном та 

публікують результати своїх наукових досліджень у закордонних виданнях. 

Зокрема, професор Н.І. Коцур виступала з доповідями на конференціях в 

Польщі, Росії, Швейцарії, Німеччині, Словаччині, Франції. 

Плідна міжнародна співпраця має відображення в участі професора 

Н.І. Коцур у наукових зібраннях Європейського рівня: Міжнародній 

науковій конференції «Безпека в туризмі та рекреації» (Краків, 2010); 

Міжнародній науковій конференції «Детермінанти сучасної безпеки» (Глівіца, 

2011); Міжнародній науковій міждисциплінарній конференції «Методологічні 

проблеми дослідження керованих груп» (Вроцлав, 2012), Міжнародній науковій 

конференції «Європа безпечна» (Дамброво-Гурніча, 2016). 

Отже, міжнародна співпраця кафедри медико-біологічних дисциплін і 

валеології з Європейською асоціацією наук з безпеки (EAS) впродовж останніх 

десяти років була спрямована на проведення освітньої, консультаційної, 

популяризаторської діяльності. У рамках співпраці було проведено 10 

Міжнародних науково-практичних конференцій з актуальних проблем безпеки 

життєдіяльності, екології та здоров’я дітей, учнівської і студентської молоді. 
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EAS було організовано і проведено підвищення кваліфікації викладачів 

кафедри, організовано низку зустрічей і дискусій.  
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ПРО СПІВПРАЦЮ З ЄВРОПЕЙСЬКОЮ АСОЦІАЦІЄЮ НАУК З 

БЕЗПЕКИ У МЕЖАХ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

№ 10 «ЛЮБАВОНЬКА» (м. ПЕРЕЯСЛАВ, УКРАЇНА) 

з теми: «ФОРМУВАННЯ ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ» 

 

У статті розкрито результати спільної науково-дослідної діяльності 

між Європейською Асоціацією наук з Безпеки, Університетом Григорія 

Сковороди в Переяславі та закладом дошкільної освіти № 10 «Любавонька» 

щодо формування основ безпеки у дітей дошкільного віку. Визначено сутнісний 

вплив формування навичок безпеки життєдіяльності на становлення 
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особистості дошкільника. Схарактеризовано основні складники дослідно-

експериментальної роботи з формування основ безпеки життєдіяльності в 

дітей дошкільного віку.  

Ключові слова: Європейська Асоціація наук з Безпеки, Університет 

Григорія Сковороди в Переяславі, заклад дошкільної освіти № 10 

«Любавонька», дошкільник, виховання, безпека життєдіяльності.  

 

The results of joint research activities between the European Association for 

Security, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav and the pre-school 

educational institution № 10 «Liubavonka» on the formation of the basics of safety in 

preschool children is considered in this article. The essential influence of life safety 

skills formation on the formation of the preschooler’s personality is determined. The 

main components of research and experimental work on the formation of the basics 

of life safety in preschool children are characterized. 

Keywords: European Association for Security, Hryhorii Skovoroda University in 

Pereiaslav, the pre-school educational institution № 10 «Lyubavonka», preschooler, 

education, security vital activity. 

 

Сьогоденний ритм життя особистості, на превеликий жаль, досить часто 

межує з різноманітними викликами її життєіснування, обумовленими впливом 

безлічі як позитивних, так і негативних чинників. Задля реалізації зазначеної 

проблеми в 2000 р. було створено наукове товариство – Європейська Асоціація 

наук з Безпеки (European Association for Security – EAS, штаб-квартира 

знаходиться в м. Кракові, Польща), яке проводить дослідження та популяризує 

науку про безпеку. Згодом членом цієї асоціації став і наш університет, 

долучившись до низки наукових пошуків, що здійснюються з питань освітніх, 

екологічних, медичних та ін. аспектів безпечної життєдіяльності особистості на 

різних етапах онтогенезу.  

Одним зі спільних напрямів дослідницького процесу Європейська 

Асоціація наук з Безпеки і Університету Григорія Сковороди в Переяславі є 

пошук оптимальних шляхів і технологій формування навичок безпечного 

поводження в дітей дошкільного віку. Саме з означеного контенту до 

експериментальної роботи було долучено заклад дошкільної освіти № 10 

«Любавонька», оскільки на останній як перший суспільний інститут 

покладається відповідальність за цілеспрямоване формування у дітей навичок 

безпечного поводження в соціумі, адекватних реакцій на різноманітні чинники 

ризику для життя.  

Діти дошкільного віку допитливі та безстрашні, що пояснюється тим, що 

вони ще не здобули негативного життєвого досвіду. Саме тому ризик, що вони 

здатні потрапити в небезпечну ситуацію, дуже великий. Навчити дітей 

орієнтуватися під час небезпеки − це важливе завдання і батьків, і вихователів. 

Відкриті тематичні заняття, батьківські збори, різноманітні конкурси та інші 

форми роботи передбачають головну мету − зберегти життя дитини. Діти 

засвоюють необхідні знання й набувають практичних навичок на заняттях, під 
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час проведення дидактичних та сюжетно-рольових ігор, слухаючи вірші та 

оповідання, розглядаючи ілюстрації тощо. Уся робота з навчання дітей 

безпечної поведінки не має обмежуватися лише навчанням дітей норм та 

правил поведінки. Їх треба також привчати обачності, вмінню орієнтуватися та 

швидко реагувати в екстремальних ситуаціях. Основна мета діяльності 

педагогів закладів дошкільної освіти − якомога повніше підготувати дітей до 

розв’язання складних життєвих ситуацій, навчити їх захищати себе від 

небезпеки, а також запобігати дитячому травматизму. 

Формування в дитини дошкільного віку свідомої безпечної поведінки в 

довкіллі базується на позитивних прикладах дорослих. Тож педагогам закладів 

дошкільної освіти варто приділити особливу увагу роботі з батьками, 

переконати їх, що не слід вимагати від дитини виконання будь-якого правила, 

якщо близькі їй дорослі самі не завжди ними керуються. Розбіжності у вимогах 

до дитини з боку батьків вдома та вихователів у закладі дошкільної освіти 

дошкільному можуть викликати в дитини почуття образи, збентеження і навіть 

агресії. Тому завдання педагогічного колективу − зацікавити батьків 

перспективами подальшого розвитку дітей, зробити їх своїми однодумцями. 

Дбати про життєбезпеку дітей, прищеплювати навички здорового способу 

життя, навчати дошкільників правильно поводити себе в екстремальних 

ситуаціях – сьогодні це актуальне завдання для всіх дорослих, адже у нинішній 

час діти дуже часто потрапляють у небезпечні, скрутні ситуації, вихід з яких 

подекуди не можуть знайти. 

Схарактеризувати основні результати співпраці в науково-дослідній 

діяльності між Європейською Асоціацією наук з Безпеки, Університетом 

Григорія Сковороди в Переяславі та закладом дошкільної освіти № 10 

«Любавонька» з проблеми формування основ безпеки у дітей дошкільного віку. 

Розкрити загальний абрис проведеного наукового пошуку стосовно 

формування основ безпеки життєдіяльності в дітей дошкільного віку. 

Визначити сутнісний вплив досліджуваного феномену на становлення 

особистості дошкільника.  

Актуальність вибраної теми дослідження зумовлена кількома причинами:  

 по-перше, зростаючою увагою до проблеми безпеки життєдіяльності 

дітей дошкільного віку і особливо старшого, оскільки це пов’язано з переходом 

в нове соціальне оточення − до навчання в школі; 

 по-друге, потребою практики дошкільної освіти щодо комплексного 

підходу й більш ґрунтовного розгляду зазначеної проблеми. 

Законодавче забезпечення роботи. При проведенні дослідно-

експериментальної роботи за основу взяті державні документи, що регулюють 

дошкільну освіту в Україні, а саме: Закон України «Про дошкільну освіту», 

державний стандарт дошкільної освіти − «Базовий компонент дошкільної 

освіти», чинні освітні і парціальні програми. 
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Принципи формування основ безпеки життєдіяльності дітей дошкільного 

віку: 

 перебування дітей у полі зору дорослих та підтримання контакту з ними 

− запорука особистої безпеки кожного вихованця; 

 формування в дітей уявлень про існуючу в навколишньому середовищі 

небезпеку − основний метод захисту дітей; 

 формування і доведення до автоматизму в дітей комплексу звичок 

безпечного поводження в довкіллі; 

 виховання в дітей розсудливості та обережності. 

Мета дослідно-експериментальної роботи, проведеної на базі закладу 

дошкільної освіти № 10 «Любавонька» Європейською Асоціацією наук з 

Безпеки та Університетом Григорія Сковороди в Переяславі щодо формування 

основ безпеки життєдіяльності в дітей дошкільного віку. 

Для досягнення мети поставлені такі завдання: 

 зробити аналіз сучасних державних документів, наукової та методичної 

літератури з питання безпеки життєдіяльності дошкільників; 

 проаналізувати основні напрями освітньо-виховної роботи з безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку; 

 уточнити особливості розвитку дітей дошкільного віку безпекових 

понять і культивувати в них основи безпечної поведінки в довкіллі; 

 провести діагностику знань дітей дошкільного віку щодо основ безпеки 

життєдіяльності; 

 розробити і апробувати методику формування основ безпеки 

життєдіяльності у дітей дошкільного віку. 

Експериментальна база дослідження: заклад дошкільної освіти № 10 

«Любавонька» м. Переяслава Київської області (Україна). 

Терміни дослідження: проєкт розрахований на 5 років: з 2014–2015 

навчального року до 2019–2020 навчальний рік. Закінчення експерименту – 

момент завершення перебування дітей старшої групи у закладі дошкільної 

освіти. 

Етапи дослідження: 

І етап – підготовчий (серпень – грудень 2014 року) 

Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-

експериментальної роботи; визначення основних напрямів дослідження; 

вивчення та аналіз передового досвіду педагогічних колективів України із 

заявленої проблеми; формування творчих груп за темою експерименту. 

II етап – діагностично-концептуальний (2015 рік)  

Проведення аналізу організаційно-педагогічних, матеріально-технічних 

умов експерименту; здійснення моніторингу діяльності закладу дошкільної 

освіти; добір діагностичного інструментарію. 

ІІІ етап – організаційно-прогностичний (2016 рік)  

Проведення діагностичних досліджень, аналіз і коригування кадрових, 

організаційних, науково-методичних, інформаційних, матеріально-технічних, 
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умов експерименту; визначення позитивних і негативних прогнозів дослідно-

експериментальної роботи. 

ІVетап – організаційно-практичний (2015–2019 роки)  

Дослідження особливостей формування основ безпеки життєдіяльності 

дітей дошкільного віку в умовах чинної системи освітнього процесу 

(діагностичні зрізи, анкетування батьків, аналіз планів та ін.); розробка системи 

і змісту занять з формування основ безпеки життєдіяльності, методики 

формувального експерименту і її втілення. 

V етап – аналітичний (січень – травень 2020 року)  

Перевірка впровадженої методики, вивчення її ефективності. На основі 

обробки даних контрольного експерименту уточнення методики формування 

основ безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку. Обґрунтування 

висновків і рекомендацій щодо здійснення освітнього процесу з питання 

формування основ безпеки життєдіяльності в дітей в умовах роботи закладу 

дошкільної освіти. 

Опис перебігу експерименту. Відповідність науково-методичного 

забезпечення закладу дошкільної освіти № 10 «Любавонька» м. Переяслава 

поставленим вимогам: 

 кадровий потенціал: педагогічний колектив, який усвідомлює 

значимість поставленої проблеми і вмотивований на її вирішення; 

 матеріально-технічне забезпечення; 

 співпраця з Університетом Григорія Сковороди в Переяславі; 

 співпраця з Європейською Асоціацією наук з Безпеки щодо 

досліджуваного питання. 

Отримані результати: розробка перспективного планування занять з дітьми 

дошкільного віку різних вікових груп щодо формування основ безпеки 

життєдіяльності, яке включає організаційний етап, етап впровадження та 

заключний етап; створення парціальної методики.  

Практична робота з формування навичок основ безпеки життєдіяльності в 

дітей дошкільного віку побудована за наступними розділами:  

1) пожежна безпека;  

2) дитина на вулицях міста;  

3) дитина та природа;  

4) особиста безпека дитини;  

5) небезпечні предмети в руках дитини;  

6) здоров’я дитини, емоції та конфлікти;  

7) цивільна оборона та надзвичайні ситуації.  

Критерії оцінки отриманих результатів. Результати дослідно-

експериментальної роботи, що проходила на базі закладу дошкільної освіти 

№ 10 «Любавонька», оцінювалися за такими критеріями: 

 підвищення рівня знань і уявлень, формування навичок безпечної 

поведінки у дітей дошкільного віку; 

 продукування дошкільниками отриманого багажу інформації назовні як 

комплексу сформованих навичок безпеки життєдіяльності; 
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 вироблення у дошкільників усвідомленого ставлення і безпечного 

поводження в навколишньому середовищі;  

 культивування основ безпеки та норм поведінки під час уявних 

надзвичайних ситуацій: відпрацювання навичок у ході проведення ігор, занять, 

бесід, образотворчої діяльності, індивідуальної роботи, перегляду ілюстрацій, 

моделювання ситуацій, пішохідних переходів, екскурсій, спостережень тощо. 

Проведеним науковим пошуком на експериментальному рівні 

підтверджено результати методики формування основ безпеки життєдіяльності  

в дітей дошкільного віку. Доведено, що організація освітнього процесу з основ 

безпеки життєдіяльності з дітьми дошкільного віку має відбуватися дозовано, 

планомірно, послідовно і обопільно, як з боку родини, так і закладу дошкільної 

освіти. Перспективи подальшої науково-дослідної роботи вбачаємо в 

проведенні Європейською Асоціацією наук з Безпеки та Університетом 

Григорія Сковороди в Переяславі експериментальної розвідки щодо 

зазначеного питання з дітьми молодшого дошкільного віку задля дотримання 

принципів наступності і назкрізності. 
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СЕКʼЮРІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА 
 

Автор на основі аналізу літературних джерел продовжує 

репрезентувати секʼюритологію як наукову дисципліну про безпеку. Безпека, як 

певний стан, що ґрунтується на відсутності загрози, викликає інтерес у 

багатьох наукових галузях, таких як: природничі науки, технічні науки, 

медицина, сільське господарство та суспільствознавство, а також окремі 

наукові дисципліни, коріння яких сягають самих початків наукового 

дослідження реальності. Перші публікації, які беруть на себе завдання визнати 

секʼюрітологію науковою дисципліною, яка безпосередньо стосується 

проблеми безпеки, починаються з 1989 року – що можна пояснити новими 

вимогами, очікуваннями та умовами, створеними після революційних змін 

суспільно-політичних режимів у Європі. 

Ключові слова: секʼюрітологія, безпека, наука про безпеку, нова наукова 

дисципліна. 

 

The author, on the basis of available publications, carries on the presentationof 

securitology as the scientific discipline as well as the categories studied within that 

science. Safety understood as a certain state based on the lack of threat is the subject 

of interest for many research areas, like: natural science, technical science, 

medicine, agriculture and social science, as well as particular scientific disciplines 

with roots reaching the very beginnings of the scientific studies of reality. First 
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publications undertaking the task of recognizing securitology as a scientific 

discipline – concerning the problem of safety, come from the year 1989 – what can be 

explained by the new requirements, expectations and conditions, created after the 

revolutionary changes of socio-political regimes in Europe. 

Key words: securitology, security, science of safety, new scientific discipline. 

 

Джерел терміна секюрітологія слід шукати в Стародавньому Римі та в 

латинській мові. Науки про безпеку беруть свою назву від латинського слова 

securitas, що значить безпекa. Суфікс logos означає наука, тож, securit(o)logia 

(секʼюріт(о)логія) – це наука про безпеку, або в множині – науки з безпеки [1].  

Наука про безпеку займається по своїй суті систематичним розглядом 

проблем життя людей і діяльності суспільних організацій. Її парадигмою не є 

будь-який абстрактний пізнавальний принцип, але наявні в практиці проблеми 

існування, розвитку і нормального функціонування людини і суспільних 

організацій [2, с. 97].  

Безпека є предметом зацікавлення багатьох галузей природничих, 

технічних, медичних, аграрних і суспільних наук, а також більш специфічних 

наукових дисциплін з родоводом, що сягає початків наукового пізнавання 

дійсності. Деякі з них завжди ставили в центр зацікавлень людину і її потреби, 

інші лише під впливом секʼюрітології починають цінувати субʼєктність 

людини. Безпека стосується також практичних знань з різноманітних сфер 

господарської діяльності і щоденного життя [4, с. 61]. 

Вплив загроз розглядається фундаментальними і прикладними, 

теоретичними і практичними науками – це зумовлено особливостями безпеки 

як предмета дослідження, фактом, що безпека є зумовленою багатьма 

обʼєктивними і субʼєктивними, внутрішніми і зовнішніми, абстрактними і 

конкретними, потенційними і реальними, конструктивними і деструктивними, 

статичними і динамічними факторами, які тісно взаємоповʼязані [3, c. 70]. 

Ще не так давно для переважної частини світової науки безпека була в 

основному побічним явищем, яке вивчалося, як правило, іншими науками. За 

останні роки питання безпеки стало провідною темою численних наукових 

конференцій, науково-дослідних проектів і публікацій.  

Про новий підхід та нову наукову дисципліну згадували вже давно 

філософи, політологи та представники інших наукових дисциплін. 

12 травня 2000, в Кракові, під час конференції «Управління безпекою», 

представники різноманітних наукових дисциплін  і дослідницьких течій наук 

про безпеку, філософії, соціології та культури безпеки, цивільної безпеки, 

поліцейських наук, військових наук та фізичної культури, безпеки 

життєдіяльності, вивчення безпеки і т. п. прийняли установчу декларацію 

Європейської Асоціації Наук з Безпеки. Серед її членів-засновників були, 

зокрема, Тадеуш Амброжи, Тетяна Вархолова, Анатолій Степанович 

Демʼянчук, Лєшек Ф. Коженьовскі, Йосип Липец, Ян Мацієвський, Ян 

Миколай, Станіслав Пьоха, Павел Поледняк, Віктор Порада, Тадеуш Ханаусек, 

Володимир Янечек, Формально науки про безпеку як наукова дисципліна були 
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зареєстровані в галузі гуманітарних наук на початку 2011 р., a пізніше в 

відокремленій сфері та відокремленій галузі суспільних наук.  

У 2018 році в Польщі були обʼєднані існуючі наукові дисципліни з питань 

безпеки та оборони в дисципліні науки з питань безпеки в галузі соціальних 

наук, поряд з наукою економікою і фінанси, соціально-економічна географія та 

просторове управління, наукою соціального спілкування та медіа, наукою з 

питань політики та адміністрацію, наукою про управління та якості, юридичних 

наук, соціологічних наук, педагогіки, канонічного права, психології . 

Ришард Шпира з Академії національної оборони, обґрунтовуючи 

необхідність створення нової дисципліни наук про безпеку, прямо вказує на 

досягнення EAS в цій області. Науки про безпеку в Польщі були офіційно 

визнані науковою дисципліною через 10 років після створення наукового 

товариства, яке зайнялося популяризацією цієї дисципліни. Слід зазначити, що 

інші соціальні науки (соціологія, менеджмент) очікували такого рішення 

протягом понад 100 років. 

Характерною ознакою для публікації з області наук про безпеку є 

врахування різноманітних факторів – обʼєктивних і субʼєктивних, 

соціопсихологічних і культурних, політичних і юридичних, природничих і 

технічних, макро- і мікроекономічних, що обумовлюють загрози і таких, що 

залишаються також в нерозривних взаємозвʼязках [1, c. 48].  

Використання методології різних наук не означає сліпого копіювання 

досягнень цих наук і присвоєння собі їх результатів. Використання різних 

наукових методів і перетин рубежів між ними є звичайним явищем сучасної 

науки, яка багаторазово розглядає здавна відомі явища, намагаючись зрозуміти 

їх заново. Таким чином, розвивалися дисципліни, які не викликають сьогодні 

сумнівів: науки про управління, економічна психологія, біофізика, астрофізика 

та багато інших. 

У науках про безпеку існують загальні правила наукового дослідження, а 

розвиток секʼюрітології відбувається шляхом введення досягнень, зачерпнутих 

з різних дисциплін і областей, які досліджують різні аспекти людської безпеки. 

У звʼязку з проблемами сучасного суспільства, в світі встановилася така 

ситуація, яка сама по собі створює небезпеку для його подальшого існування і 

формує спіраль загроз. Порятунок від катастрофи неможливо знайти без 

урахування останніх досягнень наук про безпеку. 

Той факт, що безпека як обʼєкт дослідження має багатопрофільний і 

міждисциплінарний характер, вказує на необхідність перетину рубежів між 

науковими областями і дисциплінами, а також можливість використання 

методологічних і теоретичних досягнень інших наук: філософії, психології, 

соціології, історії, економічних, політичних і юридичних наук, наук про 

фізичну культуру, а в деяких питаннях – природничих, аграрних наук, лісового 

господарства, гірничодобувної галузі, медичних, військових, педагогічних і 

навіть богословських та мистецтвознавчих наук. 
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Підсумовуючи, програмної методологічною основою секʼюрітологіі є 

одночасно:  

 безпека людини і громадських організацій як предмет досліджень; 

 діалектичний і холістичний підхід, а також системний аналіз; 

 подолання кордонів між науковими дисциплінами; 

 застосування методологічних і теоретичних досягнень інших наук [3, 

c. 49]. 

Безпека як предмет наукових досліджень, холістичний і діалектичний 

підхід, перетин рубежів, багатопрофільність і застосування методології різних 

наук (як це прийнято в науках про управління) стає основою індивідуальності 

наук про безпеку. Дотримання чи недотримання цих правил є критерієм 

відмінності між тим, що є, і тим, що не є секʼюрітологією. 

Такий методологічний підхід означає визнання існування нерозривного 

звʼязку між психосоціальними, економічними, технічними, виробничими та 

іншими аспектами людського розвитку і діяльності організацій, які є предметом 

наукових досліджень наук про безпеку, що веде до нового синтезу та 

оригінальних рішень. 

Розвиток дослідницьких методів і виникнення нових можливостей завжди 

викликає побоювання у тих людей, які не розуміють наукових принципів і самі 

по собі є недовірливими (наприклад, в університеті м. Брно), але дискусія і 

новий підхід сприяють розвитку науки і розробці практичних рішень. Останнім 

часом ми можемо спостерігати стрімкий розвиток дослідницьких методів у 

більшості наукових дисциплін. У деяких дисциплінах навіть фахівці не завжди 

встигають оволодівати новими теоріями та новими практичними методами. 

Принциповим було б також питання про формальний статус 

секʼюрітологіі : чи є вона науковою чи швидше за все практичною 

дисципліною? І якщо практичною, то чи має науковий характер? 

Таким чином, секʼюрітологія відноситься до практичних наук, які з 

наукової позиції розглядають можливість зниження рівня загроз для існування, 

розвитку і нормальної життєдіяльності людини та громадських організацій. 
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МОНІТОРИНГ – ЯК МЕТОД БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В 

КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

У статті розглянуто основні складові моніторингу довкілля, а саме 

метод біомоніторингу. Проаналізовано й аргументовано необхідність 

проведення експрес екологічної оцінки стану довкілля методами 

біотестування. 

Ключові слова: моніторинг, біомоніторинг, екологічна освіта,  

екологічний моніторинг. 

 

The article considers the main components of environmental monitoring, namely 

the method of biomonitoring. The necessity of express ecological assessment of the 

state of the environment by biotesting methods is analyzed and argued. 

Key words: monitoring, biomonitoring, ecological education, ecological 

monitoring. 

 

Сучасний етап науково-технічного розвитку суспільства висуває нові, 

набагато вищі вимоги до творчого потенціалу фахівців, що передбачає 

володіння новими науковими методами, вміння орієнтуватися в потоці наукової 

інформації, знаходити найраціональніші технологічні й організаційні рішення. 

Перед вчителями біологічних напрямів підготовки все частіше постають 

завдання, які вимагають, окрім фахової кваліфікації, знання методів 

опрацювання результатів спостережень, планування експериментів, 

математичних методів моделювання та оптимізації процесів дослідження. 

Поряд із практичними уміннями здійснювати наукове дослідження, необхідною 

умовою ефективної та успішної наукової діяльності є готовність особистості до 

науково-дослідної роботи, її пошукова активність, продуктивна дослідницька 

поведінка, стійке прагнення до творчого наукового пошуку та комплекс 

індивідуально-психологічних і характерологічних особливостей, що 

забезпечить високу ефективність її професійного функціонування [6, с. 260]. 

Все частіше стоять питання пошуку малозатратних методів інтегральної 

оцінки та контролю стану компонентів довкілля належить біологічна 

діагностика, основана на методах біотестування та довгострокових методів 

моніторингу. 

Під моніторингом середовища, що оточує людину розуміють «… стеження 

за станом оточуючого людину природного середовища і попередження про 

кризові ситуації, шкідливі для здоровʼя людей та інших живих організмів» [13, 

с. 343]. 

В інших визначеннях моніторингу, наведених в універсальному «Словник-

енциклопедія» система стандартних (однорічних, порівняльних) вимірів, оцінки 

та прогнозування стану природного середовища і змін, які в ньому 



БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ЕКОЛОГІЯ І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МОЛОДІ ХХІ СТОРІЧЧЯ: 

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

    \\                                                            30 

відбуваються: охоплює виміри обсягу забруднення повітря (пилом, оксидами 

азоту, двооксидами сірки), води і ґрунту (пестицидами, детергентами, важкими 

металами), силу шуму; здійснюється у місцевому, національному, 

регіональному і світовому масштабах [14, с. 1551]. В біологічному 

енциклопедичному словарі дане наступне визначення моніторинг (від лат. 

monitor – той, що нагадує, попереджує), комплексна система спостережень, 

оцінка та прогнози змін стану біосфери або її окремих елементів під впливом 

антропогенних впливів [2, с. 832]. В екологічній енциклопедії подане 

тлумачення  моніторингу (англ. monitoring, від лат. monitor – той, що 

контролює) – система тривалих спостережень, оцінювання, контролювання і 

прогнозування стану і змін будь-яких обʼєктів, параметрів і процесів. Це 

визначення відповідає міжнародному стандарту ISO4225-80. Крім даного 

визначення автори подають визначення екологічного моніторингу та 

моніторинг медико-екологічний. Так, зокрема екологічний моніторинг – 

система спостережень, збирання, опрацювання, передавання, аналізу, 

прогнозування і збереження інформації про стан навколишнього природного 

середовища та зміни його природних і природно-антропогенних комплексів, 

ресурсів і процесів з метою раціонального природокористування і природо 

відтворення. Термін набув поширення з 1972 після Стокгольмської конференції 

ООН з навколишнього середовища [9, с. 415]. 

Під моніторингом І. П. Герасимов розумів «систему спостереження, 

контролю і керування станом довкілля, яка здійснюється у різних масштабах і 

зокрема у глобальному» [8, с. 13–25]. Велика роль відводиться науці: 

«…спостереження, контроль і керування навколишнього середовища повинні 

бути цілеспрямовані, взаємоповʼязані та ефективні (повноцінні). Але всі вимоги 

залежать передовсім від стану наукових знань, досконалості методів, рівня 

наукової теорії та відповідних технічних засобів» [7, с. 41–52]. На думку автора, 

повна формула моніторингу «спостереження–контроль–керування» спочатку 

повинна реалізуватися частково «…стосовно явищ, найбільш виявлених, з 

допомогою розробленої методики і стосовно найкерованіших процесів» [7, 

с. 41–52]. Автором була запропонована триступенева ієрархія моніторингу: 1-й 

ступінь – біоекологічний (санітарно-гігієнічний) моніторинг; 2-й ступінь – 

геоекологічний моніторинг (природно-господарський), який включає 

спостереження за станом природних екосистем і перетворенням їх у природно-

технічні; 3-й ступінь – біосферний моніторинг (глобальний). Концепція 

керування моніторингу націлювала на виявлення і контроль екологічних 

небезпек, створення екологічного відповідного господарства, активну 

міжнародну співпрацю. Але у системі Держкомгідромету, яка тоді відповідала 

за екологію, було прийнято концепцію Ю. А. Ізраеля. 

Система моніторингу реалізується на кількох рівнях, яким відповідають 

спеціально розроблені програми: локальний (вивчення сильних впливів у 

локальному масштабі); регіональний (прояв проблем міграції й трансформації 

забруднюючих речовин, спільного впливу різних факторів, характерних для 

економіки регіону); фоновий (на базі біосферних заповідників, де виключено 
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господарську діяльність). В залежності від критеріїв виділяють різні види 

моніторингу: біоекологічний (санітарно-гігієнічний); геоекологічний; 

біосферний (глобальний); геофізичний; кліматичний; біологічний; здоровʼя 

населення й ін. [3, c. 93–99] 

Сьогодні способи біологічної оцінки стану природних компонентів 

набувають усе більшого значення за рахунок того, що вони є найбільш 

ефективними й екологічно безпечними. Біоекологічна діагностика довкілля 

дозволяє формувати диференційовані та інтегральні уявлення про організми та 

середовища їх існування і цим самим має визначальну значимість [11, с. 52]. 

Фактори, які впливають на довкілля, інколи дуже сильно модифікуються 

факторами живої та неживої природи, і в результаті цього їх остаточний вплив 

не завжди легко зʼясувати. Л. П. Брагінський, Ю. А. Золотов, Г. В. Лисичкин, 

Н. И. Ніклайкін, Г. Ф. Фомін та інші науковці зауважують, що біологічні 

методи дають чітку інтегральну картину, навіть тих забруднювачів, які можуть 

лишитися поза увагою вимірювальних приладів [1, с. 350; 4, с. 50–70; 10, с. 149; 

11, с. 52; 12, с. 20–29; 15, с. 835] автори віддають перевагу біологічному методу 

контролю стану довкілля над хімічними та фізико-хімічними.  

Біологічні методи дозволяють: швидко отримати відповідь про наявність 

чи відсутність токсикантів; виявити найслабші антропогенні зміни якості 

довкілля, які навіть не фіксуються вимірювальними приладами; якомога раніше 

виявити і попередити зміни в довкіллі; у разі великого різноманіття ситуацій 

оцінити рівень забруднення обмеженою кількістю термінів; вирішувати 

завдання, які не під силу вирішити іншим методам досліджень; виявити 

наслідки одноразового забруднення, які можуть пропустити інші методи, 

оскільки результати фізичного і фізико-хімічного аналізу довкілля належать 

тільки до методу взяття проб; виявити та охарактеризувати не тільки 

антропогенний вплив на довкілля, який відбувався в минулому, але і скласти 

прогноз на майбутнє [5, с. 7–39; 15, с. 835]. 

Складовими біологічного контролю стану довкілля є біологічна індикація 

та біологічне тестування. Під біологічним тестуванням розуміють засоби 

дослідження, за яких про якість середовища, фактори, що діють самостійно або 

спільно з іншими, судять за виживанням, станом і поведінкою спеціально 

поміщених у це середовище організмів – тест-обʼєктів [1, с. 350; 16, с. 192; 17, 

с. 69–71]. При виборі таких організмів необхідно дотримуватися певних вимог, 

серед яких можливість фіксувати чіткий, відтворений й обʼєктивний відгук на 

вплив зовнішніх факторів, чутливість цього відгуку на малі вмісти 

забруднювачів тощо. 

Отже, сучасний фахівець повинен мати не тільки глибоку професійну 

підготовку, а й певний обсяг знань у галузі наукових досліджень, що 

передбачає засвоєння методологічних засад, тому значні перспективи у 

застосуванні мають біологічні методи моніторингу компонентів навколишнього 

середовища, які ґрунтуються на використанні біологічних обʼєктів та оцінці 

реакції живих організмів або клітин на вплив забруднювальних чинників 

середовища. Даний метод в  сучасних умовах дає можливість та  уміння 
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збирати і опрацьовувати інформацію, розробляти програми наукових 

досліджень, аналізувати одержані результати та оформляти їх у вигляді 

наукового звіту. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Биоиндикация загрязнителей наземных экосистем / Под ред. 

Р. Шуберта. Москва : Мир, 1988. 350 с.  

2. Биологический энциклопедический словарь. Под. ред. М. С. Гилярова 

Москва: «Советская энциклопедия». 1986. 832 с. 

3. Білявський Г. О., Верестун Н. О. Агроекологічний моніторинг – основа 

забезпечення збалансованого розвитку агросфери Вінниччини // Екологія : 

збірник наукових праць ВНАУ. 2011. № 8 (48). C. 93–99. 

4. Брагинский Л. П. Методологические аспекты токси-кологического 

биотестирования на Daphnia Мagna Straus и других ветвистоусых ракообразных 

(критический обзор) // Гидробиол. журн. 2000. Т. 36, № 5. С. 50–70. 

5. Брагінський Л. П. Теоретичні передумови (загальні концепції 

токсикологічної гідроекології) // Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація 

забруднень: Теорія, методи, практика використання. Львів : Світ, 1995. С. 7–39. 

6. Важинський С. Е., Щербак Т. І. Методика та організація наукових 

досліджень : навч. посіб. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с. 

7. Герасимов И. П. Научные основы мониторинга окружающей среды // 

Мониторинг состояния окружающей природной среды. Ленинград, 1977. С. 41–

52. 

8. Герасимов И. П. Научные основы современного мониторинга 

окружающей среды // Изв. АН СССР. Сер географ. 1975. № 3. С. 13–25. 

9. Екологічна енциклопедія. Том 2. Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 

2007. 415 с. 

10. Золотов Ю. А. Тест-методы // Журн. Аналитической химии. 1994.  

Т. 49, № 11. С. 149.  

11. Лисичкин Г. В. Химическое модифицирование поверхности 

минеральных веществ // Соросовский образовательный журн. 1996. № 4. С. 52. 

12. Никлайкин Н. И. Анализ и оценка интенсивности химического 

загрязнения окружающей среды Российской Федерации предприятиями 

гражданской авиации // Экология промышленного производства. 2004. № 3. 

С. 20–29.  

13. Реймерс Н. Ф. Природопользование. Москва. 1990. 343 с. 

14. Універсальний словник-енциклопедія. Київ : видавництво «Ірина». 

1999. 1551 с. 

15. Фомин Г. Ф. Вода. Контроль химической, бактериологической и 

радиационной безопасности по международным стандартам. Москва : Химия, 

2000. 835 с. 

16. Христофорова Н. К. Биоиндикация и моніторинг загрязнения морских 

вод тяжелыми металлами. Львів : Наука, 1989. 192 с. 



БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ЕКОЛОГІЯ І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МОЛОДІ ХХІ СТОРІЧЧЯ: 

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

    \\                                                            33 

17. Phillips D. J. The use of biological indicator organisms to monitor trace 

metal pollution in marine and estuarine environments – a review // Environ. Pollut. 

1977. V. 13. P. 69–71. 

 

 

 

УДК 504.4:613.9 

Наталія Годун 

 

АНАЛІЗ РОЛІ ПРИРОДНИХ ЧИННИКІВ У ВИНИКНЕННІ  

ТА ПОШИРЕННІ ЗАХВОРЮВАНЬ 

 

У статті розглянуто основні природні чинники, що можуть призвести до 

виникнення та поширення захворювань серед населення. Проаналізовано вплив 

якості повітря, ґрунту та води на стан здоровʼя людини. Досліджено 

захворювання, що виникають внаслідок дії природних чинників. Показано, яким 

чином дані чинники впливають на поширення захворювань. 

Ключові слова: природні чинники, захворювання, здоровʼя, ґрунт, вода, 

повітря.  

 

The main natural factors of occurrence and spread of diseases are considered in 

the article. The influence of air soil and water on the health status of the population 

is analyzed. The disease, which arises as a result of natural factors is investigated. It 

is shown how these factors influence the spread of diseases. 

Key words: natural factors, disease, health, soil, water, air. 

 

Відтоді як існує людина, її здоровʼя формувалось і продовжує формуватись 

під впливом природних факторів. До навколишнього середовища людина 

пристосувалась у процесі еволюції і без нього жити не може, оскільки воно є 

спільним з її внутрішнім середовищем. З початку ембріонального зародження і 

до кінця свого життя людина контактує з компонентами навколишнього 

середовища. А саме – водою, повітрям, сонцем, ґрунтом.  Життєдіяльність 

організму перебуває у безперервному динамічному взаємозвʼязку. Ця взаємодія 

не повинна порушувати адаптаційних механізмів організму людини. Під дією 

різних подразників внутрішнього і зовнішнього середовищ людини в її 

організмі створюються безумовні та умовні рефлекси, що зумовлюють 

підтримання динамічної рівноваги, в основі якої лежить обмін речовин та 

енергії між організмом і навколишнім середовищем [15, с. 448]. 

Людству потрібно усвідомити, що наша планета – це свого роду живий 

організм, який живе відповідно до певних принципів, законів і норм існування. 

Ігнорування цього положення, стихійне використання у гігантських масштабах 

ресурсів неорганічного світу і біосфери призвело до непередбачуваних 

серйозних порушень законів біосфери, зокрема законів біотичного кругообігу, 

яке спричинене антропогенним забрудненням природного середовища. Хімічне, 
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радіоактивне та бактеріологічне забруднення повітря, води, ґрунту й продуктів 

харчування, а також шуми, вібрації, електромагнітні поля та інші фізичні 

забруднення середовища спричинюють в організмі людей генетичні зміни та 

тяжкі патологічні явища. Це призводить до збільшення захворювань, 

народження неповноцінних дітей, передчасного старіння й смерті. 

Мета розвідки полягає в аналізі впливу повітря, ґрунту та води на стан 

здоровʼя населення. 

У сучасній вітчизняній науковій літературі низка дослідників займалися 

вивченням проблеми природних чинників виникнення та поширення 

захворювань. Зокрема, А. К. Жирицький вивчав дане питання в глобальному 

плані [6]. О .М. Голяченко у своєму дослідженні розглядав поєднання 

природних та соціальних чинників [3]. Також вклад у дослідження природних 

чинників виникнення та поширення захворювань здійснили А. Ф. Кісельов [7], 

І. І. Даценко [5] та ін. 

Кінець XX ст. ознаменувався тим, що внаслідок науково-технічної 

революції та урбанізації нашої планети негативний вплив порушень біосфери 

Землі на здоровʼя людини значно зріс. Організм людини вже не спроможний 

швидко адаптуватися до цих швидких і глобальних змін. Особливу загрозу для 

здоровʼя людини несе антропогенне забруднення компонентів природного 

середовища [9, с. 263]. 

Стан здоровʼя населення є одним з головних критеріїв якості 

навколишнього середовища. У структурі загальної захворюваності населення 

все більшу питому вагу займають хвороби, які є наслідком техногенного 

забруднення навколишнього середовища, зокрема атмосферного повітря. Чисте 

повітря необхідне для життя на Землі. Воно складається з кисню та азоту і є 

важливим компонентом навколишнього природного середовища. Без нього 

неможливе життя. Коли до повітря надходять домішки, які не характерні для 

його постійного складу, відбувається забруднення атмосфери, що може 

призвести до істотних її змін. 

За день людина вдихає дуже багато повітря, тому контакт зі шкідливими 

речовинами через повітря відбувається пересічно частіше, ніж через воду, 

рослини та інші компоненти природи. 

Найпоширенішими домішками, які визначають забруднення повітря, є пил, 

вуглекислий газ, сірчистий ангідрид, окиси азоту, вуглеводні тощо. Основною 

причиною забруднення є господарська діяльність людини. Головними 

джерелами забруднення повітря в Україні є підприємництва електроенергетики, 

металургійні, хімічні, нафтопереробні підприємства, транспорт. На 

електростанціях спалюється вугілля, нафта, газ для того, щоб отримати 

енергію. При цьому в повітря виділяються продукти від спалювання палива – 

сірчистий газ, окиси азоту, вуглекислий газ, зола та сажа [16, с. 248]. 

Наявність цих речовин у повітрі у великій кількості є причиною утворення 

кислотних дощів.  Вони вкрай шкідливі для довкілля: знижується врожайність 

більшості сільськогосподарських культур через ушкодження листя кислотами; з 

ґрунту вимиваються кальцій, калій і магній, що призводить до деградації 
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рослинності і, як наслідок, – збіднення тваринного світу, а також 

захворюваність людей. Збільшилася кількість хворих з патологією органів 

дихання,  гіпертонічною хворобою, злоякісними новоутвореннями. Частіше 

стали реєструвати алергічний дерматит, гострі респіраторні захворювання з 

астматичним компонентом, бронхіальну астму. У районах із забрудненим 

атмосферним повітрям частіше хворіють діти. Вони мають низьку масу тіла й 

рівень фізичного розвитку, а також функціональні відхилення серцево-судинної 

та дихальної систем. Встановлено, що людей, котрі проживають в екологічно 

чистій місцевості, здоровʼя може бути кращим, ніж у людей, які живуть в 

екологічно забрудненій місцевості. Наприклад, мешканці сільських регіонів 

дихають чистішим повітрям порівняно з міськими жителями, котрі вимушені 

дихати повітрям, забрудненим вихлопними газами машин і шкідливими 

відходами підприємств [17, с. 203]. 

Велику небезпеку для здоровʼя людини представляє забруднення ґрунту. 

Ґрунт є середовищем життя багатьох хвороботворних мікроорганізмів і вірусів, 

які викликають такі тяжкі захворювання, як холера, тиф, чума, сибірська 

виразка, сказ, туляремія, дизентерія, поліомієліт, правець та ін. Крім того, в 

ґрунті живуть тварини, які є носіями інфекційних захворювань. 

До основних джерел забруднення ґрунтів можна віднести: відходи 

виробництва, будівельне, побутове та інше сміття, відвали, пусті породи, 

мінеральні речовини (метали, солі, кислоти, основи), вуглеводні та їх похідні, 

аміак, радіоактивні речовини, органічні відходи харчової та легкої 

промисловості, сільського та лісового господарства, фекалії, агрохімікати, 

пестициди, різноманітні патогени. 

На стан здоровʼя людей і тварин значною мірою впливає несприятливий 

хімічний склад ґрунту. Як недостатня кількість будь-якого хімічного елементу, 

так і його надмірна кількість погіршують здоровʼя людей. Відомі випадки 

захворювання людей через нестачу кальцію, заліза, йоду, фтору та інших 

елементів. Особливо погіршується здоровʼя людей при нестачі хімічних 

елементів, які входять до складу біологічно активних речовин, регуляторів 

життєвих процесів – вітамінів, ферментів, гормонів. 

Крім несприятливого хімічного складу ґрунтів, зумовленого природними 

процесами, на здоровʼя людей і тварин негативно впливають ґрунти, штучно 

забруднені шкідливими сполуками. 

Дуже небезпечними для організму людини є елементи важких металів: 

кадмію, цинку, нікелю, молібдену, ртуті, свинцю, мишʼяку, селену та ін. 

Мишʼяк, цинк, молібден є канцерогенами, які призводять до ракових 

захворювань. Всі елементи, які надходять у ґрунт, засвоюються рослинами і по 

трофічних ланцюгах потрапляють в організм людини [25, с. 80–85]. 

Вода також належить до найважливіших факторів навколишнього 

середовища. Так, як організм складається практично на 70 % з неї, тому можна 

стверджувати, що вона – вирішальний фактор у життєдіяльності в цілому. Для 

нормального функціонування всіх органів, необхідно постійно поповнювати 
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баланс води в тілі. За середньостатистичними показниками, людина повинна 

випивати протягом доби близько 2 літрів рідини. 

Забруднення рік, озер, морів і океанів набуває загрозливого характеру і в 

багатьох районах перевищує їх здатність до самоочищення. У результаті 

зменшуються ресурси прісної води. Нині в багатьох країнах та південних 

районах України спостерігається її нестача [21, с. 358]. Незадовільне 

водозабезпечення населення часто є наслідком істотного погіршення якості 

води, зумовленого антропогенним забрудненням патогенними 

мікроорганізмами та різними ксенобіотиками (синтетичні речовини, які 

негативно діють на будь-який організм.) господарсько-побутового й 

техногенного походження. 

Забруднення води є причиною багатьох захворювань. Хвороби, що 

спричинюються хімічним і бактеріологічним забрудненням води, виникають 

внаслідок потрапляння у водойми забруднених стічних вод. Найбільшу 

небезпеку поширення захворювань водним шляхом становлять кишкові 

інфекційні захворювання (холера, черевний тиф, дизентерія, туберкульоз, 

лептоспіроз, сибірка та ін.). За даними Всесвітньої Організації Охорони 

Здоровʼя (ВООЗ) 80 % усіх захворювань в економічно слаборозвинених країнах 

повʼязані з недоброякісною водою та порушеннями санітарно-гігієнічних норм. 

Біологічне забруднення водойм полягає у надходженні в них зі стрічними 

водами різних мікроорганізмів (бактерій, вірусів), спор грибків, яєць червів 

тощо, багато з яких є хвороботворними для людей, тварин і рослин. Серед 

біологічних забруднювачів перше місце посідають комунально-побутові стоки 

(особливо, якщо вони неочищені чи очищені недостатньо), а також стоки 

підприємств цукрових заводів, мʼясокомбінатів, заводів, що обробляють шкіру, 

деревообробних комбінатів. Особливої шкоди біологічне забруднення водойм 

завдає в місцях масового відпочинку людей (курортні зони узбережжя морів). 

Через поганий стан каналізаційних та очисних споруд останнім часом в Одесі, 

Маріуполі й інших містах узбережжя Чорного й Азовського морів 

неодноразово закривались пляжі, оскільки в морській воді було виявлено 

збудників таких небезпечних хвороб, як холера, дизентерія, гепатит тощо [6, 

с. 56–59]. 

Хімічне забруднення води ртуттю спричинює хворобу Мінамати з тяжким 

ураженням центральної нервової системи (спостерігаються порушення в 

моториці, ослаблення зору, ослаблення слуху, сильні головні болі, слабкість в 

мʼязах, параліч, кома і нерідко – летальний результат). Дане захворювання, 

досить важке і смертельно небезпечне, стало свого роду символом боротьби з 

екологічними забрудненнями, у звʼязку з якими шкідливі промислові відходи, 

що надходять в атмосферу, воду тощо, приводять до розвитку нових серйозних 

хвороб. 

Отже, речовини, що забруднюють природне середовище, дуже 

різноманітні. У залежності від своєї природи, концентрації, часу дії на організм 

людини вони можуть викликати різні несприятливі наслідки. Короткочасний 

вплив невеликих концентрацій таких речовин може викликати запаморочення, 
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нудоту, першіння в горлі, кашель. Попадання в організм людини великих 

концентрацій токсичних речовин може призвести до втрати свідомості, 

гострого отруєння і навіть смерті. 

Наша екологія і біосфера – це і є природні фактори здоровʼя. Тому 

потрібно активно проводити заходи щодо їх збереження та відновлення. 
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ПСИХОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ В ОРГАНІЗМІ УЧНІВ ПРИ 

РОБОТІ З КОМПʼЮТЕРНОЮ ТЕХНІКОЮ 

 

У статті висвітлено вплив компʼютера на здоровʼя учнів, а саме, чинники 

ризику при роботі з технікою. Запропоновано профілактичні і корекційні 

засоби щодо мінімізації впливу компʼютера на зоровий аналізатор та нервову 

систему. 

Ключові слова: учень, компʼютерна техніка, здоровʼя, профілактика, 

захист. 

 

The article highlights the impact of the computer on the health of pupils, 

namely, risk factors when working with equipment. Prophylactic and correctional 

means to minimization the influence of a computer on the visual analyzer and the 

nervous system are proposed in it. 
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На сучасному етапі реформування освіти та інтенсифікації навчального 

процесу особливо важливого значення набуває проблема активізації 

пізнавальної діяльності учнів у звʼязку з високими темпами розвитку і 

удосконалення науки і техніки, потребами суспільства мати освічених людей, 

здатних широко орієнтуватися в обставинах, мислити самостійно і вільно від 

стереотипів. 

Виконання таких завдань стає можливим в умовах активного навчання, що 

стимулює мислення учнів. Активне навчання, що здійснюється за допомогою 

активних методів, сприяє формуванню пізнавального інтересу до на 

пізнавального інтересу до набуття знань і навчальної діяльності. Саме ці 

можливості можуть забезпечити компʼютерні технології навчання. 

Компʼютер міцно завоював своє місце в учбово-виховних установах, в 

суспільних місцях дозвілля і удома.  

На думку педагогів і психологів, це новий педагогічний засіб дозволяє 

ефективніше вирішувати поставлені задачі загального, інтелектуального 

розвитку дитини. Спеціальні компʼютерні програми дозволяють розвивати у 

дітей абстрактне, логічне, оперативне мислення, уміння прогнозувати. Вони 

дають можливість дитині міняти на свій розсуд стратегію рішення, 

користуватися різними рівнями ускладнення матеріалу і іншими видами 

компʼютерної допомоги. Компʼютер надає дитині різноманітний барвистий 

матеріал для здійснення його творчого задуму, експериментувати можна 

нескінченно. 

Перелік позитивних сторін використання компʼютерної техніки можна 

було б продовжити. Але не можна не зупинитися і на тих моментах, які 

насторожують і турбують [1]. 

У звʼязку з компʼютеризацією навчання виникло безліч проблем як 

загальних, так і специфічних, повʼязаних з особливостями взаємодії організму 

учня і компʼютерної техніки. Серед них провідна роль належить фізіолого-

гігієнічній проблемі, повʼязаній з охороною здоровʼя користувачів 

компʼютерної техніки, профілактикою зниження їх працездатності, з 

попередженням перевтоми. Ця проблема поступово вирішується, але до цих пір 

не втрачає своєї актуальності, оскільки вік користувачів компʼютерної техніки 

неухильно знижується: компʼютери стали активно застосовуватися не тільки в 

початковій школі, але і в процесі дошкільного виховання. Все ширше вони 

використовуються і в домашніх умовах [2, с. 89]. 

У них ще організм не сформований, діти самі не можуть контролювати 

себе, не можуть сказати собі: досить! У них виробляється залежність від 

компʼютера і від Інтернету, як від наркотиків. Бо над створенням програм 

працюють найкращі психологи і фахівці, які, аби отримати прибуток, 

придумують такі ігри, такі ситуації, що діти самі відірватися не можуть. І, на 

жаль, у тих, у кого є компʼютери, діти з ранку до вечора сидять перед 

монітором. У результаті вони стають надто збудженими, зʼявляються серйозні 
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порушення психіки у дитини. А якщо ще є схильність до психічних розладів, то 

компʼютер, та і телевізор також, може спровокувати навіть епілептичні напади. 

Дитячі психіатри і психологи вважають, що основними хворобами дітей у XXI 

столітті будуть недуги, повʼязані з негативним впливом компʼютерів.  

Єдиний захист від компʼютерів – розумне раціональне використання. Бо це 

не іграшка, а те, що має полегшувати життя, а не шкодити йому.  

Останніми роками значно збільшилася кількість дітей, котрі проводять 

довгий час за компʼютером. Персональний компʼютер став нашим супутником і 

удома. Без компʼютера в наші дні не обійтися ні в школах, ні в інших учбових 

закладах. У звʼязку з цим все частіше стали виникати питання про те, як 

впливає компʼютер на здоровʼя. До цього дня, саме по цій темі йдуть численні 

дискусії. Який вплив має компʼютер на здоровʼя дітей? Чи шкідливо це? І якщо 

так, то наскільки? Як впливає компʼютер на здоровʼя учнів, на психологію, зір? 

І ще багато подібного роду питань. 

Розглядаючи вплив компʼютера на здоровʼя учнів, варто відзначити 

декілька чинників ризику: 

 проблеми, повʼязані з електромагнітним випромінюванням; 

 проблема зору; 

 проблеми, повʼязані з мʼязами і суглобами; 

 стрес, депресія і інші нервові розлади, викликані впливом компʼютера 

на психіку людини [3]. 

В кожному з цих випадків ступінь ризику прямо пропорційний часу, що 

проводиться за компʼютером і поблизу нього. Кожен пристрій, який проводить 

або споживає електроенергію, створює електромагнітне випромінювання. Це 

випромінювання концентрується навколо пристрою у вигляді 

електромагнітного поля. 

Проте деякі роботи і дослідження в цій області визначають можливі 

чинники ризику, так, наприклад, вважається, що електромагнітне 

випромінювання може викликати розлади нервової системи, зниження 

імунітету, розлади серцево-судинної системи. 

По можливості необхідно мінімізувати згубний вплив електромагнітного 

випромінювання: 

1. Системний блок і монітор повинні знаходитися якнайдалі від 

користувача. 

2. Не залишати компʼютер включеним на тривалий час, якщо він не 

використовується. 

3. Так само, не забувати використовувати «сплячий режим» для монітора. 

4. У звʼязку з тим, що електромагнітне випромінювання від стінок 

монітора набагато більше, потрібно поставити монітор в кут, так щоб 

випромінювання поглиналося стінами. 

5. По можливості скорочувати час роботи за компʼютером і частіше 

переривати роботу. 

Особи, які тривалий час перебувають у контакті з електромагнітними 

випромінюваннями, скаржаться на слабкість, втомлюваність, дратливість, 
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послаблення памʼяті, порушення сну. Серцево-судинна система реагує 

дистонією і лабільністю пульсу, артеріальним тиском, болем у серці, 

гіпотонією [4, с. 128]. 

Працівники інституту екології людини, проаналізувавши результати 

численних досліджень, дійшли висновку, що слабкими місцями у спілкуванні 

машини і людини виявилися нервова, ендокринна і статева системи, хоча, на 

перший погляд, вплив компʼютера на людський організм непомітний. 

Для покращення загального самопочуття існує два основні правила, котрі 

потрібно дотримуватись учням під час роботи з компʼютерною технікою: 

частіше змінювати позу і контролювати мʼязову напругу (тобто не 

напружуватися). Установити собі на компʼютері яке-небудь нагадування і, 

скажемо, через кожні 10–15 хвилин перевіряти, як Ви сидите, чи не напружена 

спина, чи не підняті плечі, чи не стомлюються руки і т. д. Посувайтеся на 

стільці, змініть позу, струсніть руками, стисніть-розтисніть пальці, просто 

знизуйте плечима (прекрасна, до речі, вправа: скидає напруга з плечового 

пояса, активізує кровоток у хребетних артеріях, стимулює нервові сплетення, 

розташовані в області потилиці) і далі за роботу. Це дуже допомагає Вашому 

організмові. Змінюючи позу, Ви робите перерозвантаження хребта, знімаєте 

напругу з тих мʼязів, що фіксували Вашу позу, поліпшуєте їхнє 

кровопостачання, підвищуєте насичення крові киснемо. Особливо потрібно 

зауважити: не забувати робити хоча б елементарні вправи для пальців (зжати в 

кулак – розтиснути, стиснути пальці – розтиснути) і для запʼясть (хоча б просто 

покрутити кистями в різні сторони). 

Крім усього іншого, це добре діє на стан нервової системи і тих її відділів, 

що відповідають за нормальне функціонування серця, судин, нирок, печінки й 

інших внутрішніх органів. І потрібно памʼятати, що сидячи, треба намагатися 

зберігати спину прямою, не рекомендується розвалюватися на стільці під час 

роботи, не варто ні нахиляти низько голову, ні витягати шию, нахиляючи до 

компʼютера [5].  

Отже, зрозуміло, що в близькому майбутньому від компʼютерів не 

відмовляться, навпаки, вони активно ввійшли в наше життя. Але необхідно 

дотримуватися профілактичних заходів щодо нейтралізації електромагнітних 

полів і режиму роботи за персональними компʼютерами. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ БЕЗПЕКИ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ 

 

У статті розглянуто основні інформаційні небезпеки школярів під час 

використання Інтернет-мережі. Розкрито результати дослідження 

залежності школярів від використання інтернет-ресурсів. Зʼясовано, що в  

більшості школярів простежується початкова стадія компʼютерної 

залежності, Інтернет-залежності та ігроманії. 

Ключові слова: інформаційна безпека, Інтернет, компʼютерна 

залежність, школярі, здоровʼя, булінг.  

 

The main information dangers of schoolchildren when using the Internet are 

considered in the article. The results of the research of pupils dependence on the 

using of Internet- resources are revealed. It has been found that most pupils have an 

early stage of computer addiction, Internet-addiction and gambling. 

Key words: information safety, Internet, computer addiction, schoolchildren, 

health, bullying. 

 

В умовах реформування української школи учні та педагогічні працівники 

потребують такого стану освітнього середовища, в якому вони відчуватимуть 

фізичну, психологічну, інформаційну та соціальну безпеку, комфорт і 

благополуччя. Саме тому, незважаючи на те, що одним із основних завдань 

сучасної школи є формування знань, умінь і надання нової інформації, вона 

повинна також забезпечувати сприятливі умови для безпеки життєдіяльності та 

збереження і зміцнення здоровʼя школярів. Водночас батьки  учнів як учасники 

освітнього процесу, що зацікавлені в існуванні максимально безпечного 

освітнього середовища, мають долучатися та активно сприяти відповідальному 

ставленні дітей до Інтернет-ресурсів.   

Відповідно до Указу Президента України «Про Національну стратегію 

розбудови безпечного і здорового освітнього середовища» (№195 від 25.05. 

2020 р.) в  новій українській школі формування безпечного і здорового 

освітнього середовища вимагає вирішення низки проблем, зокрема, повʼязаних 

із фізичним, психологічним насильством та булінгом (цькуванням), 

безвідповідальним використанням Інтернету, недостатньою готовністю 
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педагогічних працівників запобігати та протидіяти насильству та булінгу 

(цькуванню) серед учасників освітнього процесу, непопулярністю серед дітей 

та підлітків культури здорового харчування, малорухливим способом життя, 

недостатнім рівнем їх медичного забезпечення, а також загалом несистемним 

підходом до формування культури здорового та безпечного способу життя у 

суспільстві, недостатністю співпраці різних соціальних інституцій у подоланні 

зазначених проблем [7]. 

Інтенсивний розвиток інформаційних технологій і інноваційної освіти 

сприяє інтенсифікації навчально-виховного процесу. Водночас статистичні дані 

останніх років свідчать про зростання нервово-психічних відхилень, порушення 

опорно-рухового апарату й органу зору у сучасних школярів [4, с. 32]. Багато 

аспектів безпеки та здоровʼя дітей і підлітків на сьогодні є недостатньо 

вивченим і усвідомленим суспільством явищем. 

Проблема формування безпеки при роботі з компʼютерною технікою 

висвітлювалася в низці публікацій науковців у галузі вікової фізіології, 

шкільної гігієни, психології, педагогіки. Зокрема, гігієнічне обгрунтування 

принципів і критеріїв безпечного застосування компʼютерної техніки у 

навчанні школярів розкрито в дослідженні Н. С. Польки [6]. Вплив сучасних 

інформаційних технологій на психосоматичне здоровʼя школярів висвітлено в 

публікаціях Н. І. Коцур [5; 6]. Упродовж останніх років у науковому просторі 

зʼявилася низка публікацій К. С. Вариводи [1; 2], С. І. Горденко [3], 

присвячених формуванню інформаційної безпеки підлітків у навчально-

виховному процесі школи та Інтернет-мережі.  

Основними небезпеками для повноцінного особистісного розвитку учнів у 

разі надмірного використання інформаційних технологій є загроза 

компʼютерної залежності та проблема Інтернет-агресії. Компʼютерна 

залежність впливає на особистість і викликає емоційну й нервову перенапругу, 

астеноневротичні порушення, психоемоційні порушення, сприяє виникненню 

комунікативних проблем, викликає порушення соціальної адаптації, аж до 

формування в адиктів суїцидальної поведінки [2, с. 63]. 

Однією із найбільших сучасних інформаційних загроз є так звані групи 

смерті «сині кити», що доводять дітей до самогубства. В Україні вони стають 

нині популярними. Серед інших небезпек велике занепокоєння викликає 

розповсюдження відео- та фотозображень за допомогою мобільного звʼязку із 

насильницьким та аморальним змістом: побиття однолітків, статеві акти, 

різноманітні форми приниження, так званий булінг (англ. bulling, від bully − 

хуліган, забіяка, грубіян, ґвалтівник). Використання мобільних телефонів, чатів, 

інтернет-сайтів як інструментів булінгу отримало назву «кібербулінг» [1]. 

Враховуючи вище означені факти, нами було проведено дослідження 

залежності школярів від використання інтернет-ресурсів. Усього до 

експериментального дослідження було залучено 78 учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів 

м. Переяслава віком від 13 до 16 років. Зокрема, 13-річних − 18 осіб, 14-річних 

− 14 осіб, 15-річних − 22 особи, 16-річних − 24 особи. В межах соціологічного 
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дослідження було проведено анкетування «Визначення ступеня залежності від 

сучасних компʼютерних технологій».  

Аналіз результатів анкетування дозволив виявити, що більшість школярів 

розпочали працювати з сучасними компʼютерними технологіями в віці 8–

9 років. Зокрема, з 6–7 років – 32,9 % школярів; з 8–9 років – 55,7 % , з 10–

11 років – 67,4 %. До 2-х годин за компʼютером проводять 23,3 %, від 2 до 

5 годин – 53,9 %, а більше 5 годин – 26,7 % школярів. 

Переважно більша частина школярів не в змозі обійтися без гаджетів у 

сучасному світі, це 57,6 % школярів від загальної кількості. 48,7 % учнів свій 

вільний час проводять з сучасними компʼютерними технологіями, 32,2 % − за 

грою чи переглядом фільмів, і лише 19,6 % школярів віддають перевагу 

прогулянкам на свіжому повітрі з друзями, читання книг. 38 % школярів взагалі 

не роблять перерви в роботі за компʼютерними технологіями, 32,1 % роблять 

перерви щогодини, а 15,9 % – кожні 20 хвилин. Кількість школярів які роблять 

гімнастику для очей в перервах роботи з сучасними інформаційними 

технологіями лише 21,9 %, а 59,6 % учнів взагалі не роблять гімнастику для 

очей та 21,5 % роблять її інколи. 

Нераціональна організація праці та відпочинку при роботі із 

інформаційними технологіями спричиняє болі в спині у 20 % школярів, у 

14,2 % досліджуваних турбують головні болі, у 26,5 % школярів зʼявляється 

швидка втома очей та 38,4 % – відчувають стан роздратованості чи нервозності 

під час роботи з компʼютером. 

Скаржаться на погіршення здоровʼя 66,8 % учнів, 24,5 % – на погіршення 

слуху та зору, 22,3 % – на головні болі, запаморочення, у 19 % – постійна 

слабкість і розсіяна увага. У 32,8 % опитуваних зʼявляється біль і втома рук, 

кистей і пальців під час роботи на клавіатурі,  

Велике занепокоєння викликає необізнаність школярів щоло гігієнічних 

норм безперервної роботи  з компʼютерною технікою, яка  становить 42,1 %.  

Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать, що в 

переважної більшості школярів простежується  початкова стадія компʼютерної 

залежності, Інтернет-залежності та ігроманії. Неогрунтоване та 

безвідповідальне використання інтернет-ресурсів негативно позначається на 

психосоматичному здоровʼї сучасних школярів. Характерними ознаками цього 

впливу є стан загального дискомфорту, швидка втомлюваність і зниження 

працездатності, скарги на порушення фізіологічних функцій. Під час 

використання компʼютерних технологій найбільшого ризику зазнають органи 

зору, нервова, серцево-судинна і опорно-рухова система, а також нервово-

психічна діяльність із можливим формуванням хронічного стресу і розвитком 

невротичних порушень.  
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ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОДНОДЕННИХ ПОХОДІВ 

 

У статті досліджено питання організації та проведення одноденних 

походів (походів вихідного дня). Встановлений вплив походу вихідного дня на 

здоровʼя та емоційний стан учасників. 

Ключові слова: туристські походи, активний відпочинок, туристська 

група. 

 

The article examines the organization and conduct of one-day hikes (weekend 

hikes). The effect of the weekend hike on the health and emotional state of the 

participants has been established. 

Key words: tourist campaigns, active rest, tourist group. 

 

Однією з найдоступніших форм активного відпочинку є туристські походи 

вихідного дня. Саме походи вихідного дня як спосіб активного відпочинку і 

помірних фізичних навантажень, вирішують проблеми сучасної людини, яка 

веде в основному малорухомий спосіб життя, і недолік її спілкування з 

https://www.president.gov.ua/documents/1952020-33789
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природою. Походи вихідного дня найбільш популярні і масові заходи. Вони 

проводяться у вихідні дні і є школою для туриста. Їх проводять із метою 

активного відпочинку, вивчення рідного краю, ознайомлення з природою, 

памʼятними місцями свого району, залучення до туризму найширших верств 

населення. Походи вихідного дня – це один із способів тренування і підготовки 

для подальших далеких походів. 

Метою розвідки є аналіз організації туристських походів вихідного дня. 

Однією з найдоступніших форм активного відпочинку є туристські походи 

вихідного дня. Саме з цих маленьких походів, що проводяться у суботу чи 

неділю або в святкові дні, і починається туризм. Туризм є найбільш 

багатогранним видом діяльності людини. Він надає можливість для 

самовдосконалення, формуванню високих морально – вольових і фізичних 

якостей. Перш ніж вирушити в подорож, турист готує спорядження, іноді 

конструюючи щось принципово нове, вивчає район мандрів, визначає маршрут. 

Походи вихідного дня прищеплюють смак до спортивного туризму, дають 

можливість оволодіти технікою туризму, перетворюють вміння у звичку [5, 

с. 124]. 

Туристичний похід – спланована подорож організованої групи туристів, 

або «соло» туриста, з використанням активних форм пересування за 

визначеним маршрутом, під час проходження якого можливе подолання 

природних перешкод: перевалів, порогів, печер тощо різних категорій та 

ступенів складності. Ця форма включення людини в природне середовище 

повʼязана з активними способами пересування, автономністю існування 

туристської групи. Залежно від складності походи бувають одноденними 

(походи вихідного дня), багатоденними, категорійними. 

Організація та підготовка походів – це комплекс паралельних і 

послідовних заходів, системне виконання яких забезпечує досягнення 

поставлених цілей, вирішення виховних, освітніх та спортивних завдань при 

максимальному оздоровчому ефекті і повної безпеки учасників походу. 

Фізіологами встановлено, що походи вихідного дня дають високий 

оздоровчий ефект, змінюють нервову напругу, поліпшують настрій, 

підвищують бадьорість, працездатність. У походах народжується почуття 

колективізму, любов до природи, розширюється кругозір туриста. Пріоритет 

належить пішохідним, лижним і велосипедним походам.  

Пішохідні походи можуть організовуватися у будь-яких регіонах країни, 

оскільки це універсальний вид туризму. Пішохідний маршрут можна прокласти 

по полях і лісах, рівнинах і горах, улітку, узимку й у міжсезоння, причому не 

потрібно ніякої техніки.  

Водні походи вихідного дня в основному здійснюються на байдарках, 

катамаранах і на надувних човнах. Вони частіше за все проводяться 

дводенними: по-перше, у туристів-водників обмежені можливості у виборі 

маршрутів; по-друге, зібрані сплавзасоби, це нелегкий вантаж. І на один день 

нести її за місто і назад недоцільно.  
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Велосипедні походи вихідного дня мають деякі переваги в порівнянні з 

іншими. Подорожувати можна в будь-якому районі, крім високогірних. 

Прохідність велосипеда майже така ж, як і пішохода. Велопоходи проводяться 

одноденні і дводенні.  

Походи вихідного дня проводяться з пізнавальною метою, з метою 

відпочинку та загартування організму. Вони можуть проводитись у будь-яку 

пору року.  

Початківці туристи їздять в основному в одноденні походи, в яких власне 

рух займає не більше 7 годин. Проте і в одноденний похід без попереднього 

тренування вирушати не слід: перша поїздка взагалі і перша поїздка сезону 

повинна тривати годину – півтори, а протяжність її складати близько 20 км. 

Такий виїзд можна зробити в буденний день увечері. Аби відновити хорошу 

спортивно-туристську форму, важлива не тривалість поїздок, а їх регулярність. 

Тим, хто почав займатися велотуризмом серйозно і записався в школу 

велотуристської підготовки, рекомендуємо здійснювати прогулянки 3 рази в 

тиждень. Темп їзди на початку завжди спокійний і ритмічний. Якщо маршрут 

тренувань веде, наприклад, до річки, то режим всієї поїздки буде таким: 

спокійний ритм – збільшення темпу – уповільнення – купання в річці (або 

прогулянка пішки) – неспішне повернення з уповільненням при підʼїзді до 

будинку. Зміна темпу має бути плавною, особливо для людей літнього віку, і 

взагалі потрібно із самого початку виробляти велотуристський стиль їзди із 

спокійним ритмічним обертанням педалей. У міру придбання спортивної 

форми збільшують, причому поступово, темп руху і кілометраж тренувальних 

поїздок повинен зростати поступово. 

Походи вихідного дня умовно поділяються на прогулянкові, оздоровчі, 

тренувальні та спортивні; їх розрізняють за відстанню, швидкістю руху, 

характером дороги і природних перешкод та метою проведення [3, с. 21]. 

Головним у підготовці походів вихідного дня є мета, для досягнення якої 

розробляється маршрут. Залежно від мети існує кілька видів туристичних 

походів. Серед них слід вирізняти агітаційно-масові походи, підготовчі та 

спортивні. 

Агітаційно-масові походи проводять на честь суспільно-політичних чи 

спортивних подій із метою залучення широких мас населення до туристичного 

руху та обміну досвідом. Наприклад, щорічні підйоми на гору Говерлу у День 

Незалежності України. 

Підготовчі походи здебільшого організовують для формування та розвитку 

спеціальних умінь, необхідних у походах, а також для поступової підготовки 

організму до великих і тривалих навантажень у майбутніх спортивних походах. 

Основним змістом підготовчих походів є ознайомлення з туристичним 

екіпіруванням, режимом дня у поході; вдосконалення техніки пересування; 

навчання спеціальним діям, повʼязаним з розвідуванням шляху, вибором і 

підготовкою місця розташування табору, організацією ночівлі, розведенням 

багаття тощо; виховання витривалості, сили, швидкості та інших якостей, 
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необхідних для участі в складних і тривалих походах. За тривалістю підготовчі 

походи класифікують як походи вихідного дня. 

Спортивні туристичні походи – це групове або командне проходження 

туристичного спортивного маршруту певної протяжності з подоланням 

природних перешкод (перевалів, порогів, печер тощо) різної складності за 

нормативний час. Вони можуть бути організовані з пішохідного туризму, 

лижного, гірського, водного, велосипедного, спелео, вітрильного, 

автомобільного, мотоциклетного тощо. Можливе проведення комбінованих 

походів з елементами різних видів туризму (наприклад, пішохідна частина 

доповнюється водним сплавом). 

При цьому беруться до уваги вік, фізична готовність, інтереси учнів. Не 

слід захоплюватися доланням великих відстаней. Такі походи втомлюють і 

можуть знизити зацікавленість дітей у подальшій участі в них. Бажано 

повертатися з походу вихідного дня транспортом (рейсовим автобусом, 

приміськими поїздами). Якщо такої можливості немає, то програму походу 

треба складати з урахуванням затрати часу на зворотний шлях [2, с. 58].  

Планування маршруту бажано здійснювати так, щоб він проходив 

природними шляхами (русла річок, польові та лісові дороги, перевали, 

обладнані переправами через річки, тощо). Початковий та кінцевий пункти 

маршруту мають бути недалеко від населених пунктів, у яких регулярно їздить 

транспорт.  

Вибір району походу залежить від багатьох обставин: способу 

пересування, пори року, інтересі учасників, умов місцевості та знання їх 

керівником, зручності підʼїзду до початку маршруту й повернення додому, а 

також від мети, поставленої перед групою. 

Як і під час проведення складних і далеких походів, у походах вихідного 

дня треба дотримуватись принципу поступовості накопичення досвіду, 

збільшення фізичних і психічних навантажень, довжини й тривалості 

маршруту.  

Важливо, щоб враження від побаченого також зростали поступово, разом 

зі зростанням складності й тривалості, тоді втома і труднощі не зможуть 

затьмарити радості від побаченого з природою.  

Будь-який похід перш за все повинен бути цікавим, тобто мати емоційний 

центр (домінанту). Ним можуть стати мальовничі береги річок, озер, памʼятки 

природи, архітектури, культури, історії та ін. [1, с. 12]. 

Отже, кожна подорож потребує певних знань, умінь та навичок туриста, 

що обумовлено вимогами безпечного проведення подорожі та педагогічною 

доцільністю. Заздалегідь не підготовлена подорож може призвести до 

негативних педагогічних наслідків, а можливо, і до загрози життю та здоровʼю 

туристів.  
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ЗМІСТ І ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ УЧНІВ  

З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВʼЯ 

 

У статті розглядається спільна робота педагогічних колективів з 

батьками  як один з важливих напрямків оптимізації формування в учнів 

безпеки життя та здоровʼя. Виявлено, що вчителі не завжди готові до такого 

виду професійно-педагогічної діяльності. Зроблено спробу окреслити основні 

напрямки педагогічної освіти батьків та удосконалення підготовки майбутніх 

педагогів до вирішення зазначених проблем. 

Ключові слова: безпека життєдіяльності, здоровʼя, педагогічний 

колектив, батьки, удосконалення підготовки. 

 

The article deals with the common of pedagogical collectives with parents as 

one of the important directions of optimizing the formation of life and health safety in 

pupils. It is revealed that teachers are not always ready for this kind of professional 

and pedagogical activity. An attempt was made to outline the main directions of 

pedagogical education of parents and to improve the preparation of future teachers 

to solve these problems. 

Key words: life safety, health, pedagogical team, parents, improvement of 

training. 

 



БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ЕКОЛОГІЯ І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МОЛОДІ ХХІ СТОРІЧЧЯ: 

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

    \\                                                            49 

Одним із важливих напрямків оптимізації формування в учнів 

загальноосвітньої школи безпеки життя та здоровʼя є спільна робота 

педагогічних колективів школи з їхніми батьками. Саме батькам та іншим 

дорослим членам сімʼї належить основна роль у забезпеченні психологічного та 

фізіологічного розвитку дитини, формуванні фізично здорової, інтелектуально 

розвиненої, високоморальної особистості. 

Водночас соціальні трансформації останнього десятиліття призвели  до 

збіднення переважної частини сімей, у результаті якого поширеними явищами 

сьогодення стали тривожна внутрішньосімейна атмосфера, зростання 

конфліктності у взаєминах батьків і дітей, прояви жорстокості до молодших 

членів сімейного мікроколективу – чинники, що негативно впливають на стан 

здоровʼя дитини, посилюють дію факторів ризику. 

Звернення до реалій засвідчує, що сучасні батьки не можуть взяти на себе 

весь тягар виховання дітей. Значну допомогу їм у цьому надають педагогічні 

колективи загальноосвітніх навчальних закладів. Проте ця робота здійснюється 

успішно за умов, коли в стосунках між дітьми, вчителями і батьками є довіра, 

співпраця, доброзичливі, гуманні, щирі стосунки, коли педагогічний колектив 

не виявляє авторитаризму стосовно сімʼї, спрямовує свої зусилля на 

підвищення педагогічної культури сімʼї як передумови утвердження спільних 

засад підготовки дитини до виконання нею в суспільстві належної діяльності, 

орієнтування в процесах, що відбуваються, оволодіння уміннями приймати 

адекватні рішення й відповідати за них. 

У багатьох країнах Західної Європи і в США існує термін «виховання 

батьків», але не як принизливий, а як такий, що має здоровий глузд і стосується 

розвитку людини. Зумовлено це тим, що батьки, виховуючи дітей, усе більше 

потребують допомоги фахівців. Водночас таке «виховання» має відповідати 

певним вимогам: важливе значення має стиль і тон взаємин з батьками, 

спеціальної уваги потребує розробка психолого-педагогічних і етичних засад, 

на яких будуються ці взаємини тощо [1].  

Вивчення цього питання засвідчило, що багато далеко не всі вчителі мають 

належні знання й практичні уміння надання батькам необхідної психолого-

педагогічної допомоги. Не поодинокі є випадки, коли вчителі добре володіють 

матеріалом навчального предмета, методикою його викладання, демонструють 

педагогічну майстерність на уроках, у роботі з учнями, і стають безпорадними, 

ніяковіють і втрачають упевненість при спілкуванні з батьками. З-поміж 

найбільш проблемних питань, вказаних учителями, можна назвати такі: 

зʼясування загальної спрямованості сімʼї і особливостей взаємин батьків і дітей, 

виявлення інтересів і захоплень родини; добір відповідного змісту для 

проведення бесід з батьками і цікавих, сучасних форм їх організації; процес 

спілкування з дорослими членами сімей тощо. 

Трапляються випадки, коли вчителі переносять особливості спілкування з 

дітьми на спілкування з батьками, забуваючи, що кожен із них – доросла 

людина, яка психологічно не визнає директивних вимог із боку школи, навіть у 

тих випадках, коли для цього є достатні підстави. 
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У Законі «Про освіту», Національній програмі «Діти України», інших 

нормативних документах визначено основні завдання організації родинного 

виховання й освіти як важливої ланки виховного процесу молодого покоління. 

Однією з цільових установок тут має стати розвиток батьків як вихователів, 

«організація родинного виховання… як важливої ланки виховного процесу і 

забезпечення педагогічного всеобучу батьків». Настійне завдання сьогодення 

вбачається не в пошуку окремих форм і методів підвищення педагогічної 

культури сімʼї, а в обґрунтуванні й утвердженні системи роботи школи з 

батьками за обовʼязкової умови повсякчасного її удосконалення [2; 3; 4]. 

Все це вимагає удосконалення підготовки майбутніх учителів до даного 

виду діяльності у вищих навчальних закладах. На заняттях з «Безпеки 

життєдіяльності» разом із студентами ми намагалися скласти орієнтовний 

навчально-тематичний план педагогічної освіти батьків. Студенти брали 

активну участь в обговоренні, вносили свої пропозиції. 

Ми вважаємо, що теми бесід з батьками повинні групуватись навколо 

таких основних змістовних ліній, що сприяють формуванню особистості: 

– моделі безпеки під час виникнення побутових, природних, техногенних 

надзвичайних ситуацій: 

– свідомої активної позиції щодо небезпек, які призводять до порушення 

прав людини та шкодять власному життю і здоровʼю; 

– свідомої активної громадської позиції, мотивації до здорового способу 

життя; 

– неприйняття шкідливих звичок; 

– навичок профілактики захворювань та домедичної допомоги. 

Необхідно памʼятати, що в учнів ще немає достатньої глибини знань, а 

головне – досвіду, на основі якого формується надійний світоглядний 

фундамент. Тому рекомендуємо ставити перед батьками конкретні завдання, 

розвʼязання яких сприяло б прийняттю відповідного рішення про те, як 

виховувати дітей, формувати у них певний масив знань щодо безпеки та 

здорового способу життєдіяльності. Батьків треба навчити формуванню у дітей 

знань: як діяти, кому можна довіряти, в чому можна бути впевненим, на які 

гарантії розраховувати, у кого просити поради і допомоги. Ці та подібні 

запитання найчастіше залишаються для учнів без відповіді, а прийняти власне 

рішення їм важко. Звідси – песимізм, тривога, безнадія, агресивність. Тому діти 

потребують уваги, підтримки, дієвої допомоги з боку дорослих, насамперед 

батьків і педагогів. 

Отже, для ефективного формування у молодого покоління знань про 

безпеку життєдіяльності та здоровий спосіб життя, набуття відповідних умінь і 

навичок  необхідна співпраця школи та батьків учнів. Проте вчителі не завжди 

готові до такого виду діяльності. Домінуюча увага у педагогічних вищих 

навчальних закладах надається формуванню у студентів ціннісного ставлення 

до власного здоровʼя і не проводиться цілеспрямована робота з підготовки їх до 

застосування такого змісту в майбутній професійно-педагогічній діяльності. 
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Все це потребує удосконалення підготовки майбутніх учителів до цього 

напрямку роботи в навчальних закладах. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАХА МАТЕРИНСТВА У ДЕВУШЕК 

 

В данной статье рассматриваются факторы формирования у девушек 

страха материнства. Представлены результаты исследования данной 

проблемы. 
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This article deals with the factors of formation of fear of motherhood in girls. 

The results of research of this problem are presented in it. 

Key words: health, maternity, demographic situation. 

 

Статистические показатели демографической ситуации Республики 

Беларусь свидетельствуют о том, что прирост населения с 2016 по 2018 годы 

составляет всего 0,01 % [1]. Политика нашего государства направлена на 

решение демографических проблем, что демонстрируется Государственной 

программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларуси» на 2016–2020 года. 

Целью Государственной программы являются стабилизация численности 

населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни [2]. Однако, 

реальность идёт в разрез с теми идеалами и направлениями работы, которые 

прописаны в программе. Одной из самых важных проблем современности  
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является низкий естественный прирост населения, продиктованный одним из 

неочевидных и скрытых факторов, страхом молодых девушек материнства.  

Материнство – это одна из социальных женских ролей. При этом, если 

потребность быть матерью и заложена в женской природе, то общественные 

нормы и ценности оказывают определяющее влияние на проявления 

материнского отношения.  

Понятие «нормы материнского отношения» не является постоянным, так 

как содержание материнских установок меняется от эпохи к эпохе. Той или 

иной социальной установке соответствует определенный образ ребенка. 

Отклоняющиеся проявления материнского отношения существовали всегда, но 

они могли носить более скрытые или открытые формы и сопровождаться 

большим или меньшим чувством вины в зависимости от общественного 

отношения к этим актам [3]. 

Цель исследования – выявить факторы формирования страха материнства 

у девушек. 

Приведём результаты, проведённого анкетирования респондентов 

женского пола в возрасте от 18 до 25 лет, который раскрывает представление 

девушек в репродуктивном возрасте о материнстве и социальных факторах 

оказывающих негативное влияние.  

«Хотите ли Вы в течении 5 лет стать матерью?» – 75 % респондентов 

ответили нет; 20 % – скорее да, чем нет; 5 % – да. Отрицательный ответ 75 % 

опрашиваемых продиктован стремлением девушек к самореализации в карьере 

или страхом перед ответственностью в виде ребёнка.  

На вопрос: «Через 10 лет Вы видите в своей жизни ребёнка?», ответили: да 

– 45 %; нет – 55 %. В целом для женщин данной возрастной группы ценность 

ребёнка невысокая. Хотя с другой стороны 90 % респондентов не представляют 

свою жизнь без детей. Таким образом, низкая ценность ребёнка может быть 

обусловлена тем, что его рождение пока не входит в планы респондентов.  

Для женщин данной возрастной группы наибольшее значение имеют 

самореализация в профессионально-трудовой деятельности, материальная 

обеспеченность и счастливое замужество [3]. 

«Слышали ли Вы какие-нибудь оскорбления/негативное отношение в 

сторону беременных женщин и матерей с детьми в возрасте до 3-х лет (в жизни, 

социальных сетях)» – 35 % респондентов стали свидетелями негативного 

отношения к беременным женщинам и молодым мамам. Площадкой для 

оскорбления стала как настоящая реальность, так и виртуальная. Параметрами 

для оскорбления становился как возраст, так и низкая материальная 

обеспеченность молодой мамы. 

Основными проблемами для общества в виде «матерей с детьми» есть 

отсутствие должного воспитания у ребёнка, что сопровождается различными 

раздражающими моментами для окружающих (крики ребёнка в общественных 

местах или транспорте, активное поведение мешающее другим и т.д.). Также в 

обществе считается аморальным кормление грудью малыша на улице. 
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На вопрос: «Как Вы думаете, общество давит на молодых девушек в 

возрасте от 18 до 25 лет с вопросом о скорейшей женитьбе и рождении 

ребёнка?» – 60 % опрошенных ответили положительно. Из 60% ответивших 

положительно, 35 % респондентов подтвердили, что сами подвергаются 

давлению со стороны близких и коллег. 

«Считаете ли Вы необходимым проводить воспитательную работу с 

молодёжью в учреждениях образования на темы материнства, беременности?» 

Ответ респондентов был 100 % положительным, что свидетельствует о 

социальной потребности общества в более организованном подходе 

государства к подготовке молодёжи по планированию семьи и половой 

идентификации.  

Таким образом, в настоящее время в Республики Беларусь, имеется  

неприязнь к материнству и молодым мамам, что формирует у них стойкое 

ощущение страха и неуверенности в себе, своей незащищённости, и 

незащищённости ребёнка, а социальное давление формирует отрицательное 

отношение у самой матери к вопросу о возможном материнстве. Из маленькой 

проблемы это может вырасти в глобальную катастрофу для страны, ведь вопрос 

естественного прироста влияет на политику, экономику и другие сферы 

государства.  

В соответствии с результатами исследования, по нашему мнению, в 

системе образования необходимо усилить информационно-разъяснительную и 

воспитательную работу по формированию адекватного отношения к 

беременности, материнству.  
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В данной статье рассматриваются особенности формирования 

экологической культуры современной молодежи. Представлены результаты 

исследования данной проблемы. 
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экологическое образование. 

 

In this article deals with the peculiarities of formation of the ecological culture 

of modern youth are considered. The results of a research of this problem are 

presented in it. 

Key words: environmental culture, environmental education, environmental 

education. 

Проблемы экологической культуры в последние годы привлекают 

внимание учёных разных профилей, ищущих эффективные способы 

формирования данного аспекта у современной молодёжи.  

Цель исследования: выявить особенности формирования экологической 

культуры у современной молодёжи. 

Данная проблема изучалась отечественными и зарубежными 

специалистами. Так, по мнению Н. Н. Марфенина, «экологическое образование 

– это непрерывный процесс обучения, самообразования, накопления опыта и 

развития личности, направленный на формирование ценностных ориентаций, 

норм поведения и получения специальных знаний по охране окружающей 

природной среды и природопользованию, реализуемых в экологически 

грамотной деятельности, а экологическая культура – наследуемый опыт 

жизнедеятельности человека в его взаимодействии с окружающей природной 

средой, способствующий здоровому образу жизни, устойчивому социально-

экономическому развитию, экологической безопасности страны и каждого 

человека» [1, с. 542]. 

Экологические знания для современной молодёжи доступны в различных 

источниках: научная и методическая литературы, средства массовой 

информации, Интернет [2]. 

С целью изучения сформированности экологической культуры у 

современной молодежи  проведен опрос молодых людей 16–22 лет, в котором 

приняли участие 78 человек.  

Проанализировав ответы, получили следующие результаты. На вопрос 

«Задумываетесь ли Вы о влиянии человека на окружающую среду?» 38 % 

(26 человек) респондентов часто задумываются о влиянии человека на 

окружающую среду. Иногда задумываются 60 % (47 человек) респондентов. 
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Никогда не задумываются 5 % (4 человека) опрошенных. И только один 

человек затруднился ответить. Это составило 1 %. 

«Как Вы оцениваете экологическую ситуацию в нашем городе?» 6 % 

(5 человек) считают экологическую ситуацию в их городе благополучной; 63 % 

(49 человек) считают её неблагополучной; критической её считают 18 % 

(14 человек); 14 % (11 человек) затруднились с ответом. 

«Ваши предложения по улучшению экологии в нашем городе?»Этот 

вопрос касается предложений по улучшению экологической ситуации в нашем 

городе: 59 % респондентов (46 человек) предлагают проводить дополнительное 

озеленение улиц; 69 % (54 человека) – увеличить штраф за свалку мусора в 

неотведенных для этого местах; проводить разъяснительную работу по этому 

вопросу предлагают 24 % (19 человек) проанкетированных. Другие 

мероприятия предложили 5 % (4 человека) опрошенных. Такими 

мероприятиями являются: 

 установка на промышленных предприятиях фильтрующих сооружений; 

 каждому человеку нужно начать с себя; 

 «чисти-чисти» (очевидно, респондент имел в виду субботники); 

 использовать бюджетные средства. 

«Что Вы реально делаете для улучшения экологической ситуации?» 

Отвечая на предыдущий вопрос, один из респондентов предложил начать 

улучшение экологической ситуации с себя. К сожалению, ничего не делают для 

улучшения экологии 8 % (6 человек) опрошенных; 87 % (68 человек) 

соблюдают чистоту на улицах; используют экоматериалы в быту только 19 % 

(15 человек) респондентов; 26 % (20 человек) стараются экономить ресурсы 

(воду, бумагу, электроэнергию). Другие действия используют 6 % (5 человек) 

опрошенных. Они делают замечания младшим, когда они сорят на улице 

(1 человек); участвуют в субботниках (трое опрошенных) и не мусорят на улице 

(1 человек). 

«Актуально ли, на Ваш взгляд, привлечение молодёжи к участию в 

массовых экологических субботниках и общественных мероприятиях?» 82 % 

(64 человека) считают актуальным участие молодежи в массовых 

экологических субботниках и общественных мероприятиях. И 18 % (14 

человек) молодых людей считают не актуальным участие молодежи в массовых 

экологических субботниках и общественных мероприятиях.  

Таким образом, результаты исследования показывают, что большинство 

молодых людей неравнодушны к экологии в окружающей среде. Однако, 

многие сомневаются в правильности тех действий, которые они сами в силах 

предпринять. Современная молодежь не осознает связи между своим 

поведением и современным состоянием природы. Это говорит о необходимости 

проведения работы по формированию и корректированию экологической 

культуры молодежи. 

Кроме участия в массовых экологических субботниках и общественных 

мероприятиях, молодёжь необходимо привлекать к проведению 

разъяснительной работы среди населения, участию в многочисленных 
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экологических акциях, принимать более деятельное участие в озеленении 

родного города и решении задач по формированию экологической культуры на 

новом образовательном уровне. 
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БІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 

УКРАЇНИ (На прикладі ПП «Соснова») 

 

У статті наведено результати дослідження щодо вивчення видового 

складу бур’янового компонента агроценозу сої, соняшника, кукурудзи. 

Встановлено видовий та кількісний склад бур’янового компоненту агроценозів 

ПП «Соснова». Знання видового складу бур’янів у насадженнях сої, соняшника, 

кукурудзи, кількісний склад досліджуваного шкідливого організму дасть змогу 

використати найбільш ефективні заходи регулювання чисельності бур’янів з 

метою отримання максимального врожаю. 

Ключові слова: соя, соняшник, кукурудза, бур’яни, ступінь зараженості 

бур’янами, види, агроценоз. 

 

The research results as to the species composition of the weed component 

ofsoybean, sunflower, corn agrocenosis presented in the article. The species and 

quantity composition of the weed component of agrocenosis PС «Sosnova» has been 

established. The knowledge of the species weed composition on soybean, sunflower, 

corn plantations, the quantitative composition of the studied harmful organism will 

make it possible to use the most effective measures to regulate the number of weeds in 

order to obtain maximal yield. 

Key words: soybean, sunflower, corn, weeds, degree of weed infestation, 

species, agrocenosis. 

 

Одним із найбільш негативних чинників впливу на урожайність і якість 

сільськогосподарських культур є забур’яненість посівів. Бур’яни входять до 

складу агрофітоценозу і стають конкурентами культурним рослинам у боротьбі 

за елементи живлення. Втрати від забур’яненості посівів значною мірою 
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залежать від фази розвитку культурних рослин, коли вони вступають у 

конкурентну боротьбу з бур’янами. Відсутність вчасно проведених захисних 

заходів може призвести до повної загибелі культурного компоненту агроценозу 

[1; 2] 

Пристосовуючись до життя культурних рослин, бур’яни набувають 

аналогічних їм властивостей. Як вищі форми рослин, вони мають високу 

екологічну пластичність. На сільськогосподарських угіддях культурні рослини і 

бур’яни ростуть разом і формують агрофітоценози, у яких, завдяки винятковій 

життєздатності бур’янів, зберігається їх стійкість у конкурентній боротьбі.  

Нині у світі зростає понад 30 тис. видів, що вважаються сегетальними або 

польовими бур’янами – до того ж лише 1800 з них спричиняють щорічні втрати 

продукції в обсязі 9–10 %урожаю [4]. В Україні ці втрати оцінюються в 11 %. 

За результатами вибіркової оцінки забур’яненості посівів, проведеної 

науковцями, вона виросла за 15 останніх років з 60 до 85 %. 

Територія с. Соснова розташована розміщена у фізико-географічній зоні 

Центрального лісостепу у південній частині Київської області належить до 

Лівобережно-Придніпровській низовини. Денна поверхня у межах 

Придніпровської низовини являє собою акумулятивно-денудаційне, середньо-

хвилясте плато з густою мережею. Абсолютні висотні відмітки поверхні 

коливаються в межах 105–125 м. 

У геоструктурному відношенні територія розташована в межах північно-

західної частини Дніпровсько-Донецької западини, що визначається глибоким 

заляганням кристалічного масиву. Різноманіття геолого-структурних 

особливостей передбачає наявність великої кількості родовищ різних корисних 

копалин. Особливості геологічної будови дають можливість прогнозувати 

промислові поклади міді, хрому, вольфраму, олова, молібдену, алюмінієвої 

сировини, сульфідного нікелю, кольорових каменів. Кристалічні породи в свою 

чергу представлені гранітами та мігматитами. Будівельна промисловість також 

забезпечена усім асортиментом мінеральних матеріалів: металургійних, 

керамічних, скляних, карбонатних та інших [2]. 

Гідрологічні умови с. Соснова представлені поверхневими і підземними 

водами. Річка Сага, що протікає в межах села Соснова відноситься до категорії 

малих річок. Бере початок у селі Сомкова Долина. Тече переважно на 

південний схід через Соснівку, Соснову і впадає у річку Супій (є правою його 

притокою). Загальна довжина річки складає близько 10 км. Водоносний 

горизонт поширений обмежено в заплавах. Потужність водоносного горизонту 

змінюється від 0,5 до 15 м і в середньому складає 5 м. Максимальні її значення 

спостерігається в заплаві Дніпра.   

Клімат району помірно-континентальний з теплим літом та м’якою зимою. 

Середня температура січня становить -5,2 С, липня +20,3 С, абсолютно 

мінімальна досягає -33 С, максимальна +34 С (липень). Середньорічна кількість 

опадів – 490 мм. Висота снігового покриву до 25–30 см. Тривалість 

безморозного періоду становить 176 днів. Середньорічна температура складає 

8,1 С. Найбільш сухий місяць березень – до 31 мм опадів. Найбільше випадає в 
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липні –в середньому 77 мм. Липень рахується найбільш теплим місяцем року, а 

найхолоднішим – січень. Існує різниця в 46 мм опадів між посушливим та 

дощовим місяцем [2]. 

Ґрунтовий покрив села Соснова Бориспільського району Київської області 

відноситься до Лісостепової зони здебільшого до типових чорноземів. Також 

переважають сірі опідзолені ґрунти, що утворились під лісовою рослинністю. 

Найродючішими є типові чорноземи, які мають найвищий вміст гумусу 4–6 % 

та слабо кислу або нейтральну реакцію. Найменшою родючістю 

характеризуються ґрунти, що підлягають ерозії, і розміщуються на ділянках із 

крутими ухилами. Природне середовище протягом всього часу відзначилося 

сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами. Територія села Соснова 

розташована поза межами зон суттєвих екологічних впливів на навколишнє 

природне середовище і знаходиться у відносно сприятливих екологічних 

умовах. 

Дослідження стану сегетальної фітобіоти виконували впродовж весняно-

літнього періоду 2020 рр. у стаціонарному польовому досліді в посівах 

соняшника, сої та кукурудзи на дослідних ділянках в Київській області 

ПП «Соснова».  

Виявлення видового складу фітобіоти здійснювали експедиційно-

маршрутним методом. Крім того, нами було проведено таксономічний та 

типологічний аналіз фітобіоти [5].  
Таблиця 1 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ НА ДОСЛІДНІЙ ДІЛЯНЦІ №1 (СОЯ) 

№ Вид Латинська назва Рід Родина 

1 Лобода 

багатонасінна 

(Chenopodium 

polyspermum) 

Амарантові 

(Amaranthaceae) 

Лобода (Chenopodium) 

2 Холодок 

Лікарський 

Asparagus 

officinalis L. 

Холодок (Asparagus) Холодкові (Asparagaceae) 

3 Плоскуха 

звичайна, 

півняче або 

куряче просо 

Echinochloacrus-

galli 

Плоскуха 

(Echinochloa) 

Тонконогові (Poaceae) 

4 Полин гіркий Artemisia 

absinthium 

Полин (Artemisia) 

 

Айстрові (Asteraceae) 

 

5 Грястиця 

збірна, 

абожитня 

трава 

Dactylisglomerata Грястиця (Dactylis) Тонконогові (Poaceae) 

6 Портулак 

огородній 

Portulaca oleracea 

L. 

Портулак (Portulaca) Портулакові (Portulacaceae) 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Chenopodium_polyspermum
https://uk.wikipedia.org/wiki/Chenopodium_polyspermum
https://uk.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96
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Таблиця 2 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ НА ДОСЛІДНІЙ ДІЛЯНЦІ №2 (КУКУРУДЗА) 
№ Вид Латинська назва Рід Родина 

1.  Лищиця 

волотиста 

Gypsophila 

paniculata 

Лищиця (Gypsophila) Гвоздикові (Caryophyllaceae

) 

2.  Льонок 

звичайний 

Linaria vulgaris Льонок (Linaria) Подорожникові (Plantaginac

eae) 

3.  Енотера 

червоночашеч

кова 

(Oenothera 

glazioviana) 

Енотера (Oenothera) 

 

Онагрові (Onagraceae) 

4.  Смілка 

звичайна 

Silene vulgaris 

(Moench) Garcke 

Смілка (Silene) Гвоздичні (Caryophyllaceae) 

5.  Лопух 

справжній 

(Arctium lappa L.) Лопух (Arctium) Айстрові (Asteraceae) 

6.  Щириця 

звичайна 

Amaranthus 

retroflexus L. 

Щириця (Amaranthus

) 

Амарантові (Amaranthaceae

) 

7.  Чорнощир 

нетреболисти

й (звичайний) 

Ivaxanthiifolia Чорнощир (Iva) Айстрові (Asteraceae) 

8.  Чорний або 

європейський 

чорний паслін 

Solanumnigrum Паслін (Solanum) Пасльонові (Solanaceae) 

9.  Молочай 

кипарисовий 

Euphorbiacyparissi

as 

Молочай (Euphorbia) Молочайні (Euphorbiaceae) 

10.  Мишій 

зелений 

Setariaviridis Мишій (Setaria) Тонконогові (Poaceae) 

11.  Пирій 

повзучий 

Elymusrepens Пирійник (Elymus) Тонконогові (Poaceae) 

12.  Синяк 

звичайний 

Echiumvulgare Синяк (Echium) Шорстколисті 

(Boraginaceae) 

13.  Пальчаткакро

в'яна 

Digitariasanguinali

s 

Пальчатка (Digitaria) Тонконогові (Poaceae) 

14.  Грястицязбірн

а, абожи́тня 

трава 

Dactylisglomerata Грястиця (Dactylis) Тонконогові (Poaceae) 

15.  Болиголов 

плямистий 

(блекота) 

Coniummaculatum Болиголов (Conium) Окружкові (Apiaceae) 

16.  Полин гіркий Artemisia 

absinthium 

Полин (Artemisia) Айстрові (Asteraceae) 

17.  Розторопша 

плямиста 

Silybum marianum 

(L.) Gaertn. 

Розторопша (Silybum

) 

Айстрові (Asteraceae) 

18.  Глуха 

кропива 

(Lamium album L. 

) 

Глуха кропива 

(Lamium) 

Глухокропивові (Lamiaceae

) 

19.  Лобода 

багатонасінна 

(Chenopodium 

polyspermum) 

Амарантові (Amarant

haceae) 

Лобода (Chenopodium) 

20.  Грицики 

звичайні 

Capsella bursa-

pastoris  L. 

Грицики (Capsella) Капустяні (Brassicaceae) 

21.  Деревій 

звичайний 

(Achillea 

millefolium  L.) 

Деревій (Achillea) Айстрові (Asteraceae) 

22.  Сокирки Consolida regalis Сокирки (Consolida)  Жовтецеві (Ranunculaceae) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%88%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/Chenopodium_polyspermum
https://uk.wikipedia.org/wiki/Chenopodium_polyspermum
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96
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польові Gray 

23.  Козелець 

український 

(Tragopogon 

dubius L.,) 

Козельці (Tragopogo

n) 

Айстрові (Asteraceae) 

24.  Полин 

звичайний 

Artemisia 

vulgaris L. 

Полин (Artemisia) Айстрові (Asteraceae) 

25.  Молочай 

кипарисовий 

Euphorbia 

cyparissias 

Молочай (Euphorbia) Молочайні (Euphorbiaceae) 

26.  Кропива 

дводомна 

Urtica 

dioica subsp. dioic

a 

Кропива (Urtica) Кропивові (Urticaceae) 

27.  Портулак 

огородній 

Portulaca oleracea 

L. 

Портулак (Portulaca) Портулакові (Portulacaceae) 

28.  Берізка 

польова 

(Convolvulus 

arvensis L.) 

Берізка (Convolvulus) Берізкові (Convolvulaceae) 

29.  Гірчак 

звичайний 

Polygonum 

aviculare L. 

Гірчак (Polygonum) Гречкові (Polygonaceae) 

 
Таблиця 3 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ НА ДОСЛІДНІЙ ДІЛЯНЦІ №3 (СОНЯШНИК) 

1.  Лобода 

багатонасінна 

(Chenopodium 

polyspermum) 

Амарантові 

(Amaranthaceae) 

Лобода (Chenopodium) 

2.  Плоскуха 

звичайна, 

півнячеабокур

яче просо 

Echinochloacrus-

galli 

Плоскуха 

(Echinochloa) 

Тонконогові (Poaceae) 

3.  Смілка 

звичайна 

Silene vulgaris 

(Moench) Garcke 

Смілка (Silene) Гвоздичні (Caryophyllacea

e) 

4.  Козелець 

український 

(Tragopogon 

dubius L.) 

Козельці (Tragopogon

) 

Айстрові (Asteraceae) 

5.  Молочай 

кипарисовий 

Euphorbia 

cyparissias 

Молочай (Euphorbia) Молочайні 

(Euphorbiaceae) 

6.  Сокирки 

польові 

Consolida regalis 

Gray 

Сокирки (Consolida) Жовтецеві (Ranunculaceae) 

7.  Собача 

кропива 

п'ятилопатева 

або 

пустирник 

Leonurusquinquelo

batus 

Собача кропива 

(Leonurus) 

Глухокропивові 

(Lamiaceae) 

8.  Мишійзелени

й 

Setariaviridis Мишій (Setaria) Тонконогові (Poaceae) 

9.  Пирій 

повзучий 

Elymusrepens Пирійник (Elymus) Тонконогові (Poaceae) 

10.  Лищиця 

волотиста 

Gypsophila 

paniculata 

Лищиця (Gypsophila) Гвоздикові (Caryophyllace

ae) 

11.  Льонок 

звичайний 

Linaria vulgaris Льонок (Linaria) Подорожникові (Plantagina

ceae) 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Samuel_Frederick_Gray
https://uk.wikipedia.org/wiki/Tragopogon_dubius
https://uk.wikipedia.org/wiki/Tragopogon_dubius
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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Таблиця 4 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ НА ДОСЛІДНІЙ ДІЛЯНЦІ №4 (КУКУРУДЗА) 

1.  Берізка 

польова 

(Convolvulus 

arvensis L.) 

Берізка (Convolvulus

) 

Берізкові (Convolvulaceae) 

2.  Сокирки 

польові 

Consolida regalis 

Gray 

Сокирки (Consolida) Жовтецеві 

(Ranunculaceae) 

3.  Молочай 

кипарисовий 

Euphorbia 

cyparissias 

Молочай (Euphorbia) Молочайні 

(Euphorbiaceae) 

4.  Полин 

звичайний 

Artemisia 

vulgaris L. 

Полин (Artemisia) Айстрові (Asteraceae) 

5.  Полин гіркий Artemisia 

absinthium 

Полин (Artemisia) Айстрові (Asteraceae) 

6.  Пальчаткакров'

яна 

Digitariasanguinali

s 

Пальчатка (Digitaria) Тонконогові (Poaceae) 

 

Під час дослідження видового різноманіття фітобіоти агроландшафтів 

Центральної України нами зафіксовано поширення 33 видів вищих судинних 

рослин, які належать до 32 родів та 19 родин (рис. 4).  
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Рис. 1. Порівняльна таблиця біорізноманіття за видами на дослідних ділянках 
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Рис. 2. Порівняльна таблиця біорізноманіття за родами на дослідних ділянках 

 

 
Рис. 3. Порівняльна таблиця біорізноманіття за родинами на дослідних ділянках 

 

Домінуюча за кількістю видів на досліджуваних ділянках є родини 

Asteraceae (27%), Poaceae (15 %), Caryophyllaceae, Lamiaceae по (6%), при 

цьому всі інші родини предсталені в незначній кількості до – 3% 

(Convolvulaceae, Polygonaceae, Brassicaceae, Onagraceae, Urticaceae, 

Chenopodium, Plantaginaceae, Portulacaceae, Ranunculaceae, Asparagaceae, 

Amaranthaceae, Solanaceae, Euphorbiaceae, Boraginaceae, Apiaceae). 
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Рис. 4. Родинний спектр сегетальної фітобіоти досліджуваних агроценозів  
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ОСОБИСТІСТЬ ДОШКІЛЬНИКА У ПРОСТОРІ  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

У статті розкрито сутність інформаційної безпеки у вихованні дітей 

дошкільного віку. Визначено вплив інформаційних засобів на становлення 

особистості дошкільника. Схарактеризовано дію та результат різної 

інформації на формування основ поведінки дитини. 
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Ключові слова: дошкільник, виховання, безпека, інформація, якості 

особистості, поведінка дитини. 

 

The essence of information safety in the education of children of pre-school age 

is considered in this article. The influence of information at the becoming of 

personality pre-school child is determined. The action and result of different 

information to formation of the basis of behaviour of the child are characterized in it. 

Key words: pre-school child, education, safety, information, personality traits, 

behavior of the child. 

 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства все більше 

актуалізується потреба створення безпекових умов перебування особистості в 

середовищі її життєдіяльності. Поліпшувати цей процес важливо на початкових 

етапах становлення особистості, тобто з дошкільного віку. Враховуючи 

особливості вказаного вікового періоду, актуальним завданням постає 

реалізація положень Закону України «Про дошкільну освіту» щодо формування 

у дитини системи навичок безпечної поведінки і «набуття нею життєвого 

соціального досвіду» [4, с. 5]. Отже, розвиток особистості на етапі дошкільного 

дитинства передбачає стимулювання прийняття нею відповідних рішень, що 

мають стати її внутрішніми орієнтирами у виборі діяльності, а також 

спрямування поведінки. 

На розвиток і становлення зростаючої особистості впливають різні 

чинники. Реальністю сьогоденного життя є постійна взаємодія людини, 

починаючи з раннього віку, із засобами масової інформації, що почасти 

здійснюють і негативну дію. Серед домінувальних ‒ телебачення та 

компʼютерна інтернет-мережа, що, змінюючи різні види і способи 

інформаційного тиску, впливають на розвиток абсолютної більшості дітей. 

Отже, інформаційна безпека є зовсім не випадковим чинником психічного та 

особистісного розвитку дитини, а одним із постійних значущих впливів на різні 

аспекти внутрішнього світу зокрема, і на становлення зростаючої особистості 

загалом. Звідси окреслюється соціальна потреба і запити практики щодо 

потреби врегулювання балансу між використанням інформаційних ресурсів та 

здійсненням виховного впливу на дітей дошкільного віку, що має пряму 

залежність у формуванні їх як особистостей.  

Вивчення науково-джерельної бази досліджуваного питання дає підстави 

зробити таке узагальнення: на сучасному етапі в психології розвитку, 

педагогічній психології та дошкільній педагогіці питання розвитку і виховання 

дітей дошкільного віку студіювалися в різних аспектах. Особливу увагу під час 

аналізу процесу розвитку особистості психологи зосереджували на зʼясуванні 

моделі позиції «Я-у-Світі» як особистісного інтегралу, що вміщує сукупність 

базових особистісних характеристик, систему ціннісних ставлень дошкільника 

до світу та самого себе (О. Кононко). Дослідницею схарактеризовано процес 

розгортання дитиною дошкільного віку особистісного буття у контексті 

предметно-практичної, комунікативної та пізнавальної діяльності; 
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обґрунтовано сенситивність дошкільного дитинства як необхідної умови 

виникнення елементарних форм усвідомлення часо-просторової реальності 

життя. У межах запропонованого підходу О. Кононко розроблено особистісно 

орієнтовану систему виховання, спрямовану на розвиток реалістичного образу 

«Я» як передумови формування життєвої компетентності [2, с. 3].  

Дослідники М. Савчин, Л. Василенко зазначали, що на формування 

особистості дошкільника впливають основні види діяльності, які він виконує, 

розвиток мовлення та пізнавальної сфери, але найважливіше значення у цьому 

процесі мають розвиток самосвідомості й самооцінки, спонукальної сфери, 

динамічної і змістової сторін емоцій та почуттів. «Наприкінці дошкільного віку 

оцінні судження про навколишнє, про себе поступово стають усе повнішими і 

розгорнутішими» [5, с. 158‒159]. Отже, проаналізовані дослідження засвідчили 

на важливості процесу виховання в період дошкільного дитинства. У наукових 

працях розкриті головні аспекти становлення дитини як особистості.  

Мета статті. Розкрити сутність інформаційної безпеки у реалізації завдань 

виховання дітей дошкільного віку; визначити вплив інформаційних засобів на 

становлення особистості дошкільника; охарактеризувати дію та результат (як 

наслідок впливу) різної інформації на формування основ поведінки в період 

дошкільного дитинства. 

Базовий компонент дошкільної освіти як державний стандарт дошкільної 

освіти в Україні окреслює результати освітньої роботи на момент вступу 

дитини до школи, з-поміж яких в освітній лінії «Особистість дитини» у змісті 

підрозділів «Самоставлення» і «Самосвідомість» визначено: «…адекватно 

реагує на різні життєві ситуації, … співвідносить характер емоційної поведінки 

з її наслідками для інших» [1, с. 11‒12]. Отже, виховання як процес передбачає 

становлення у дитини системи домінувальних мотивів, що визначають її 

стосунки з оточуючими людьми.  

Важливим аспектом розвитку мотивів поведінки у дошкільному віці є 

підвищення рівня їх усвідомленості: дитина починає розуміти, чим зумовлені її 

дії, як повʼязані вони з наслідками поведінки. Це стає можливим завдяки 

розвитку в дошкільника самосвідомості ‒ розуміння того, ким він є, якими 

якостями наділений, як ставляться до нього інші і чим зумовлене це ставлення. 

Самосвідомість виявляє себе через самооцінку ‒ вміння оцінювати свої 

досягнення і невдачі, якості і можливості. Розвиток самосвідомості (в період 

дошкільного дитинства) не означає, що дитина вже не потребує виховних 

впливів дорослого, оскільки це має безпосередній відбиток на становленні її як 

особистості.  

Актуальним для піднятої проблеми є сприймання дошкільником 

інформації, яку він отримує, в тому числі через телебачення та Інтернет-

мережу. Це, відповідно, викликає в нього певні емоції і почуття, що мають 

безпосередній вплив на розвиток емоційної сфери і формування особистісних 

якостей. «Розвиток емоційної сфери дитини відбувається у напрямі 

ускладнення змісту емоцій, формування емоційної забарвленості (фону) життя, 

експресивності переживань. Дошкільники активно засвоюють мову почуттів, 
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здатні словами пояснити свій емоційний стан, вчаться регулювати його. 

Основою цих проявів є узагальнення переживань. Це означає, що у дитини 

сформувалося нове внутрішнє життя – життя переживань, яке прямо і 

безпосередньо не накладається на її зовнішнє життя. Але внутрішнє життя не 

нейтральне до зовнішнього, воно на нього впливає. Надалі спрямування 

поведінки здійснюватиметься саме у внутрішньому житті» [5, с. 161‒162].  

Інформаційні засоби (відеоролики, мультиплікаційні фільми, телепередачі, 

Інтернет-ігри тощо), що побутують в сьогоденні, мають значний вплив на 

процес виховання дітей дошкільного віку. По-перше, вони, як правило, 

відзначаються яскравістю, видовищем, образністю, простотою, 

ненавʼязливістю, що охоче сприймається дітьми. Зміст переглянутого і 

почутого формує в дошкільників початкові уявлення про навколишній світ (у 

випадках, коли це версії теле- чи відеоказок класичного характеру), еталони 

поведінки (копіюється поводження героїв, що може бути як позитивним, так і 

негативним). Порівнюючи себе з улюбленими персонажами, діти дошкільного 

віку можуть навчитися як позитивно сприймати себе, справлятися зі своїми 

страхами і труднощами, шанобливо ставитися до інших, так і відпрацьовують 

небажані прояви дій, що має негативний відбиток на формуванні їх 

особистісного портрету. Тобто, багато з того, що подається в засобах масової 

інформації та отримують діти з Інтернет-мережі за своїм змістом несе згубний 

вплив на стан вихованості дошкільника, формуючи в нього схильність до 

агресії, зухвальства, скривдження, обману тощо. Зважаючи на безперечний 

факт, що діти полюбляють сидіти перед екраном телевізора чи компʼютера, 

важливо скеровувати їх перебування один на один з технічними засобами, адже 

не все те, що демонструється і дозволяється дорослими (батьками) є 

психологічно корисним і педагогічно доцільним. Відтак, неприпустимо 

допускати безконтрольного перегляду дітьми різноманітного виду анімаційної 

продукції.  

За результатами проведених досліджень було встановлено, що вплив 

телебачення на розвиток свідомості дитини орієнтується на механізми 

підкріплення, моделювання, розгальмовування і класичного зумовлювання. Ці 

механізми переважно впливають на розвиток ціннісної сфери особистості. 

Зокрема, підкріплення може бути як позитивним, так і негативним. Сутність 

позитивного підкріплення полягає в заохоченні до бажаної поведінки. Дія і 

результат – у тому, що у відповідь на потрібну поведінкову реакцію дитина 

отримує приємний стимул, який підвищує вірогідність того, що така поведінка 

повториться знову. У випадку негативного підкріплення все стається навпаки. 

Для періоду дошкільного віку характерним є незнання критеріїв аналізу й 

оцінки поведінки, тому діти наслідують (копіюють) усе те, що викликає в них 

захоплення. 

Отже, отримуючи позитивні чи негативні приклади поведінки через засоби 

інформації, дошкільник буде повторювати їх у реальному житті. Вагомим є і те, 

щоб ця поведінка була також схвалена, або ж, навпаки, засуджена зі сторони 

значущих для нього людей. При цьому важливим моментом є не лише 
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отримати схвалення за «демонстрацію доброї (належної) поведінки», а вести 

себе так, як «необхідно для дотримання норм поведінки, самих правил у 

поводженні і стосунках з іншими» [3, с. 66], оскільки це формуватиме 

особистий життєвий досвід дитини.  

Отже, з метою фільтрування інформаційного потоку, який отримують діти 

дошкільного віку, вагомим питанням є убезпечення змісту інформації, що має 

вплив на психіку особистості дитини загалом і формування її якостей, почуттів, 

настроїв, звичок і свідомості зокрема. Підсумовуючи викладене резюмуємо, що 

на виховання дітей дошкільного віку значний вплив мають інформаційні 

засоби. Усе, що дошкільники сприймають повинно відповідати їхнім 

психологічним, віковим та особистісним можливостям й слугувати основою 

для вироблення поведінкових реакцій та накопичення власного досвіду 

позитивного поводження в довколишньому. Засвоєння дошкільниками 

інформаційного потоку має бути дозованим і керованим з боку дорослого. 

Досліджуваний аспект потребує подальшого вивчення, зокрема піднята 

наукова проблема має бути розглянута в таких площинах: визначення 

закономірностей сприймання інформації дітьми зазначеного вікового діапазону 

та зʼясування феномена зростання особистості в дошкільному дитинстві, що й 

становитиме обсяг подальшої теоретико-експериментальної роботи. 
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СОЦІАЛЬНО-НЕБЕЗПЕЧНІ ХВОРОБИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: 

РИЗИКИ ПОШИРЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ 

 

У статті розглянуто стан поширення соціально-небезпечних хвороб у 

сучасних умовах глобалізаційних процесів в українському суспільстві. Зʼясовано 

найбільшу загрозу для здоровʼя і життя людей зростання захворюваності на 

туберкульоз та ВІЛ/СНІД. Розкрито шляхи гальмування профілактики 

соціальних хвороб та питання розробки ефективної моделі національної 

відповіді на виклики сучасних епідемій. 

Ключові слова: соціальні хвороби, глобалізація, туберкульоз, ВІЛ/СНІД, 

профілактика. 

 

The state of spread of social-dangerous illness in the modern conditions of 

globalization processes in the Ukrainian society is considered. The greatest threat to 

human health and life has been identified in the growing incidence of tuberculosis 

and VIP/AIDS is determined. Ways of inhibit the prevention of social diseases and 

the development of an effective model of national response to the challenges of 

modern epidemics are revealed in it. 

Key words: social illness, globalization, tuberculosis, VIP/AIDS, prevention. 

 

Упродовж останніх років в Україні спостерігається негативна тенденція 

щодо соціально-небезпечних хвороб, яка характеризується швидкістю і 

непередбаченістю поширення, появою нових форм, величезним спектром 

негативних наслідків, які загрожують здоровʼю і життю людей. До 

найпоширеніших соціальних хвороб сьогодення відноситься туберкульоз, 

венеричні захворювання, ВІЛ/СНІД, алкоголізм, наркоманія. Особливе 

занепокоєння викликає зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію і 

туберкульоз. Некерованість процесів поширення цих двох епідемій, які 

завдають Україні значних соціально-економічних збитків, привертає дедалі 

більшу увагу керівників держави, політиків, науковців, медичних працівників, 

представників вітчизняних та міжнародних громадських організацій.  

За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) щорічно в 

Україні діагностується приблизно 40 тисяч випадків туберкульозу і 7,5 тисяч 

пацієнтів на рік помирають від нього. Україна посідає 2 місце серед країн 

Європи за рівнем захворюваності на туберкульоз та одне з перших місць за 

кількістю ВІЛ-позитивних осіб. Згідно з офіційними статистичними даними за 

період 1987 — травень 2019 р. офіційно зареєстровано 341 084 випадки ВІЛ-

інфекції серед громадян України, зокрема 114 487 випадків захворювання на 

СНІД і 49 751 випадок смерті від захворювань, зумовлених СНІДом. Епідемія 

ВІЛ-інфекції в країні на сучасному етапі характеризується переважним 

ураженням осіб працездатного віку [6].  
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Питання поширення соціально-небезпечних хвороб, негативні наслідки їх 

впливу на суспільне здоровʼя, заходи профілактики перебувають у центрі уваги 

вітчизняних науковців. Зокрема, дослідники Т. В. Семигіна, О. Ю. Вовкогон [4] 

розкривають питання поширення соціальних хвороб у взаємозвʼязку з 

глобалізаційними тенденціями розвитку суспільства. Медико-соціальні аспекти 

соціальних хвороб висвітлюються в дослідженні Ю. І. Фещенко [7]. Шляхи 

протидії поширення соціальних хвороб в суспільстві та основні напрями 

державної політики щодо запобігання та мінімізації їх впливу на здоровʼя 

людини розкриті у публікації Н. М. Левчук [2]. Дослідник І. І. Хожило 

розглядає виклики соціально небезпечних хвороб як сферу державно-

управлінської діяльності [8]. Водночас залишаються недостатньо висвітленими 

сучасні підходи їх профілактики.  

Висвітлюючи загальні тенденції поширення соціальних хвороб, слід 

розглядати їх як загрози в контексті відтворення населення як в цілому, так і 

трудових ресурсів, зокрема, на фоні старіння нації, зовнішньої міграції 

працездатного населення, що позначається на негативних  демографічних 

процесах та їх наслідків (зменшення чисельності та деградація працездатного 

населення, маргиналізація суспільства, соціальне відторгнення, соціальне 

сирітство, збільшення навантаження на систему охорони здоровʼя та пенсійного 

забезпечення, втрата інтелектуального потенціалу тощо). Все це вимагає 

розробки на всіх рівнях управління комплексу заходів щодо запобігання та 

розповсюдження соціально небезпечних хвороб в українському суспільстві та 

інноваційних підходів профілактики.  

Сьогодні існує суперечність між потребою застосування інноваційної 

моделі ефективної профілактики, яка б забезпечувала стримування темпів 

поширення соціально небезпечних хвороб в українському суспільстві та 

відсутністю науково-теоретичного обґрунтування відповідних механізмів її 

реалізації [5, c. 72]. Водночас постає питання про необхідність зміни філософії 

державного управління у сфері профілактики соціально небезпечних хвороб і, 

насамперед, світогляду державних осіб, що приймають управлінські рішення. 

На наш погляд, цей світогляд має бути спрямований на формування та розвиток 

таких відносин між державою і суспільством, які були б здатні сформувати 

ефективну модель національної відповіді на виклики сучасних епідемій. 

Як зазначає дослідник І. І. Хожило, державне регулювання у сфері 

соціально небезпечних хвороб у період трасформаційних суспільних змін, яких 

зазнала Україна за роки незалежності, виявилось не досить ефективним через 

низку обʼєктивних та субʼєктивних чинників: застосування застарілих методів 

адміністративно-командного стилю управління та вузькогалузевих підходів 

загальмували розробку ефективної міжвідомчої стратегії формування 

державної відповіді на виклики соціально небезпечних хвороб; стан вітчизняної 

законодавчої бази щодо забезпечення державного регулювання викликами 

соціально небезпечних хвороб не відповідає вимогам євроінтеграційного курсу 

держави та потребує подальшого вдосконалення; механізми та принципи 

державного управління соціально небезпечних хвороб потребують 



БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ЕКОЛОГІЯ І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МОЛОДІ ХХІ СТОРІЧЧЯ: 

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

    \\                                                            70 

удосконалення наукового супроводу та інноваційних підходів щодо вирішення 

проблем субʼєктно-обʼєктних взаємовідносин у зазначеній сфері [8]. 

Слід підкреслити, що профілактика суспільно-негативних явищ є 

завданням не лише держави, а й сімʼї. Як зазначає Т. Семигіна, профілактична 

робота має розпочинатися не в підлітковому віці, а у ранньому дитинстві. 

Особливу увагу слід звертати на роботу з батьками, передусім у контексті 

обговорення  із дітьми ризиків для здоровʼя, контролювати проведення їх 

вільного часу, створювати довірливу атмосферу в сімʼї, дотримуватися 

сімейних цінностей усіма її членами. Такий підхід має бути забезпечений 

належною навчальною, методичною літературою для батьків та активною 

роботою консультаційних центрів [3]. 

Інформаційно-освітня політика щодо запобігання поширенню соціальних 

хвороб, зокрема, серед молоді, має бути спрямована не лише на інформування 

про можливі шляхи зараження та їх уникнення, а, насамперед, на формування 

здорової суспільної свідомості шляхом пропаганди здорового способу життя, 

творчого дозвілля, традиційних сімейних цінностей. Водночас без вирішення 

актуальних соціальних проблем зупинення поширення соціальних хвороб є 

неможливим, а отже, усі освітньо-інформативні заходи в таких умовах будуть 

малоефективними. 

Проблематика поширення соціальних хвороб повинна перебувати в центрі 

уваги як державних інституцій, так і громадських організацій. Загалом, 

залучення до вирішення низки проблем повʼязаних із впливом акультурації та 

зміни способу життя на поширення соціальних хвороб потребує розробки і 

впровадження двох основних механізмів – адміністративно-правового та 

соціального. На погляд О. В. Зубарєвої, саме соціальний механізм є 

пріоритетним і найбільш ефективним щодо вирішення наявних проблем у сфері 

суспільного здоровʼя. При цьому, реалізовуючи заходи зниження 

захворюваності на соціальні хвороби, слід звертатися до розуміння сутності 

категорії «здоровий спосіб життя» у напрямку до соціального здоровʼя. 

Водночас в обґрунтуванні заходів щодо боротьби з поширенням соціальних 

хвороб необхідно акцентувати не лише на інформуванні населення щодо ВІЛ 

(СНІД), туберкульозу та ін., але й на протидії небезпечним соціальним явищам 

та процесам, які власне і є рушійною силою поширення відповідних 

захворювань [1]. 

Отже, в умовах глобалізаційних процесів виникають виклики і загрози 

здоровʼю людей, серед яких особливе місце відводиться поширенню соціально-

небезпечних хвороб. Для стримування темпів їх поширення в умовах 

глобалізації особливе місце повинно бути відведено інноваційній моделі 

ефективної профілактики з відповідним науково-теоретичним обґрунтуванням 

механізмів її реалізації. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ 

МАЙБУТНІХ ОСВІТЯН 

 

У статті розглянуто пріоритетність вищої педагогічної школи по 

вдосконаленню навчально-виховної роботи, спрямованої на формування 

екологічної свідомості майбутніх учителів. Висвітлена головна проблема цього 

явища, яка свідчить про недостатність вивчення структури та природи 

екологічної свідомості, системи екологічних потреб, на основі яких вона 

формується і розвивається.  

Ключові слова: екологічна свідомість, структура екологічної свідомості, 

екологічні знання, екологічне мислення, погляди, екологічна відповідальність.  
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The priority of higher pedagogical school on improvement of educational work 

aimed at formation of ecological consciousness of future teachers is considered in the 

article. The main problem of this phenomenon, which testifies to the insufficient study 

of the structure and nature of ecological consciousness, the system of ecological 

needs, on the basis of which it is formed and developed, is highlighted. 

Key words: ecological consciousness, structure of ecological consciousness, 

ecological knowledge, ecological thinking, views, ecological responsibility. 

 

Зростаючий вплив діяльності людини викликає неухильне погіршення 

екологічних параметрів довкілля. В першу чергу, це погіршення формується 

внаслідок щорічного надходження в атмосферу, грунтові та поверхневі води 

повітряних викидів промислових підприємств та теплових електростанцій, 

стоків промислових вод. Таким чином, забруднення навколишнього 

середовища є результатом антропогенної діяльності людини і знаходиться в 

прямій залежності від розвитку промисловості та сільського господарства 

країни. Тому, пріоритетом вищої педагогічної школи є вдосконалення 

навчально-виховної роботи, спрямованої на формування екологічної свідомості 

майбутніх учителів. 

У звʼязку з цим все більшого значення набуває екологічна освіта та 

виховання підростаючого покоління, реалізація яких у вищій школі 

здійснюється на основі Національної доктрини розвитку освіти України у XXI 

столітті, Закону України « Про вищу освіту», Державної програми «Вчитель». 

У Концепції екологічної освіти та виховання стратегічним завданням визнано 

«формування екологічної культури особистості як форми регуляції взаємодії 

людини з природою» [1, с. 4].  

Вагоме місце у вирішенні екологічної проблеми, відводиться 

безпосередньо учителю та викладачу, які маючи теоретичну, методичну та 

методологічну підготовку, з огляду на повсякденну практику спілкування з 

учнями та студентами, передають свої знання, стають тією суспільною силою, 

що спроможна вплинути на свідомість молодого покоління та сформувати 

екологічно свідому особистість. Водночас досвід засвідчує, що практика 

підготовки вчителя до екологічного виховання дітей не досить ефективна, 

наслідком чого є недостатньо сформована екологічна свідомість у студентів. 

Тому проблема формування екологічної свідомості молоді – майбутніх 

педагогів – набуває особливого значення в теорії та методиці професійної 

освіти.  

На сьогодні існує низка аспектів у цьому напрямку, які вимагають 

поглибленого вивчення, теоретичного осмислення, пошуку нових 

продуктивних шляхів, умов і засобів активізації процесу формування 

екосвідомості, що дозволяють зробити його більш успішним, цілеспрямованим 

та ефективним.  

З огляду наукових джерел свідчить, що в Україні і за її межами було 

проведено низку досліджень присвячених проблемі екологічної свідомості. 

Психолого-педагогічним проблемам розвитку екологічної свідомості приділяли 
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Ю. М. Швалб, В. А. Ясвін, А. М. Льовочкіна, В. О. Скребець, І. Т. Суравегіна, 

С. Д. Дерябо, О. М. Захлєбний та ін..  

Протиріччя між природою і суспільством призводять до погіршення 

екологічної ситуації в світі, що викликає занепокоєння. Така критична ситуація 

може призвести до катастрофічного порушення екологічної рівноваги. Тому 

вихід із даної ситуації вимагає обʼєднання зусиль усього людства. Тільки 

спільні зусилля можуть вирішити проблему, шляхом формування екологічної 

свідомості суспільства, а особливо підростаючого покоління. Тому велику 

увагу потрібно приділити формуванню екологічної свідомості учнів і студентів-

біологів, географів під час організації педагогічної роботи у школі та ВНЗ.  

Для вирішення цих завдань необхідно шукати ефективні засоби, форми 

методи організації навчально-виховного процесу, котрі сприятимуть розвитку 

мислення, напрацювання навичок і вмінь практичного вирішення екологічних 

проблем та формування як колективної так і індивідуальної відповідальності за 

стан навколишнього середовища.  

Метою статті є аналіз сучасних підходів до визначення поняття 

«екологічна свідомість», структури, показників сформованої екологічної 

свідомості.  

Для формування екологічно орієнтованої особистості необхідно 

враховувати низку чинників, їх вплив на свідомість особистості тому, що це 

складне структурне утворення, в якому психічні процеси виступають у 

нерозривній єдності та взаємозвʼязку. Дослідження структури цього процесу, 

допоможе знайти ефективні шляхи екологічної освіти і виховання, більш дієво 

впливати на індивідуальну свідомість, постійно піднімати її рівень, який 

повинен відповідати сучасному стану взаємодії суспільства та природи [2].  

Науковці, вивчаючи екологічну свідомість, по-різному визначають її 

структуру. Г. П. Пустовіт аналізуючи питання екологічної освіти переконаний, 

що суть її полягає в тому, що це неперервний процес засвоєння знань, умінь, 

понять, цінностей, спрямований на осмислення взаємозвʼязків між людьми, їх 

культурою й навколишнім середовищем, який сприяє прийняттю екологічно 

доцільних рішень, засвоєнню відповідальних правил поведінки в 

навколишньому середовищі [3, с. 59].  

На думку В. О. Скребця до структури екологічної свідомості, входять 

атрибути соціального культурно-історичного досвіду, субʼєктивна 

приналежність та спрямованість на обʼєкти і явища екологічної дійсності [4, 

с. 34]. Вчений розглядає дане явище як «психологічний феномен», у якому 

субʼєктивний образ світу є теоретичною базою. Ця думка знаходить своє 

продовження у поглядах Д. І. Кавтарадзе, який зазначає, що для формування 

активної екологічної свідомості недостатньо лише лекцій, книг і кінофільмів, а 

потрібно залучати молодь до активної діяльності [5, с. 8–13]. Таким чином, у 

підходах дослідників, містяться різносторонні характеристики компонентів 

досліджуваного явища.  

Т. О. Євдокимова вважає, що ефективне формування свідомості 

відбувається в підлітковому віці (від 10–11 до 14–15 років), оскільки саме в цей 
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період підлітки переосмислюють власне ставлення до світу й самого себе, 

усвідомлюють власні потреби і мотиви та відбувається розвиток їх свідомої 

поведінки [6, с. 20–21, 36–38]. Тому дослідниця зазначає, що залучення 

підлітків до виконання конкретних природоохоронних заходів (моніторинг 

довкілля, екологічні конкурси, вікторини, ігри, виконання творчих завдань) 

сприяють розвитку їх екологічної свідомості, конкретних природоохоронних 

дій. Також, на думку Т. О. Євдокимової, у скаутських організаціях формується 

відповідальне ставлення особистості до суспільства й природи та творчо 

вирішуються проблеми екології в повсякденному житті.  

Ми погоджуємося з твердженнями М. В. Хроленко, що у всіх підходах 

присутні інтелектуальний, чуттєвий і діяльнісний компоненти, які і складають 

основу психологічної структури екологічної свідомості як цілісного утворення. 

Разом з тим, у більшості сучасних концепцій структури цього феномену 

недостатня увага приділяється таким його елементам, як потреби, інтереси, 

мотиви, установки, переконання і т. д., які ми обʼєднуємо і визначаємо як 

компонент спрямованості свідомості особистості. Цей компонент є важливим, 

бо саме він сприяє орієнтації екологічного світогляду та діяльності студентів. 

Тому ми вважаємо необхідним включити його у структуру екологічної 

свідомості. Отже, з нашої точки зору, структура екологічної свідомості 

складається з таких компонентів: пізнавально-емоційний (відображувально-

чуттєвий), інтелектуальний, компонент спрямованості та діяльнісно-

поведінковий.  

Таким чином на основі проведеного аналізу структурно-функціональних і 

типологічних особливостей екологічної свідомості можна зробити висновок, 

що цей феномен, існуючи у тісній взаємодії з усіма формами суспільної 

свідомості, має самостійний науковий статус. Відносна самостійність 

екологічної свідомості полягає в існуванні власного обʼєкта дослідження – 

взаємодії суспільства і природи, який безпосередньо не розглядався іншими 

формами суспільної свідомості, предмета дослідження, представленого 

системою відносин, залежностей та звʼязків між елементами природи, між 

людиною як елементом природи й природою, між суспільством і природою.  
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ПРОЕКТНА МЕТОДИКА НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА  

В 2 КЛАСІ НУШ 

 

В статті описано метод проектів – нову інноваційну педагогічну 

методику. Визначено основні принципи застосування даної методики на уроках 

природознавства. Обґрунтовано найдоцільніші проекти, які оптимально 

формуватимуть екологічну компетентність учнів 2-го класу початкової 

школи.  

Ключові слова: метод проектів, початкова школа, нова українська школа, 

інноваційний метод, учень, дитина. 

 

The project method – a new innovative pedagogical methods is described in the 

article. The basic principles of application of this technique at science lessons are 

defined. The most expedient projects which will optimally form ecological 

competence of pupils of the second class of primary school are substantiated in it. 

Key words: project method, primary school, new Ukrainian school, innovative 

method, pupil, child. 

 

Сучасні педагогічні технології передбачають новий підхід до навчання, 

виховання та формування особистості учня. Метод проектів у наш час 

уважається технологією ХХІ століття, адже дає змогу ефективно формувати в 

учнів ключові компетентності: вміння вчитися, інформаційно-комунікативну, 

загальнокультурну, здоровʼязбережувальну, громадянську, соціальну; дає 

можливість залучати до науково-дослідної та пошукової діяльності, створювати 

додаткову мотивацію до навчання, а також вже у ранньому віці найбільш повно 

визначати та розвивати інтелектуальні та творчі здібності дитини. 

Серед головних компетентностей, які забезпечує НУШ  

є розвиток соціальних і життєвих навичок, що нададуть змогу дитині далі жити 

в соціумі та вчитися в основній школі. Крім того, НУШ заклала ключові 

принципи нового Державного стандарту початкової освіти, одним з 

визначальних серед яких є радість пізнання – організація освітнього процесу 

через дослідницьку та проектну технологію так, щоб приносити радість дитині. 

З огляду на викладене вище, учитель початкових класів має право та змогу 

вільно вибирати будь-який ефективний та раціональний, на його думку, метод, 

прийом і технологію навчання учнів [3].  
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Використання проектної технології у початковій школі має свою 

специфіку: слід враховувати вікові та психологічні особливості учнів. Усі етапи 

проектної діяльності повинні ретельно контролюватися вчителями, оскільки і 

теоретичних, і практичних знань та вмінь у молодших школярів ще мало. 

Проекти для початкової школи у більшості випадків мають бути 

короткотривалі. 

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів – 

індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного відрізка 

часу. Цей підхід органічно поєднується з груповим підходом до навчання. 

Метод проектів завжди припускає розвʼязування деякої проблеми, яка 

передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів 

навчання, а з іншої, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, 

технології, творчих галузей. Результати виконаних проектів повинні бути, що 

називається, «відчутними», тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне 

її розвʼязання, якщо практична, конкретний результат, готовий до 

впровадження [4].  

Педагогічна стратегія, яка опиралась на наслідувальні механізми у 

розвитку пізнавальних процесів молодших школярів 1-го класу, і передбачала 

пріоритетне використання зразків, алгоритмів, поетапного контролю й корекції,  

у 2-му класі збагачується полісенсорним підходом, що зумовлює дослідницьку 

поведінку учнів, сприйняття ними властивостей і якостей предметів і явищ 

природного і соціального оточення, спрямовуються у сферу пошукової 

діяльності [2].  

Для досягнення однієї з основних компетентностей зазначених в Типовій 

освітній програмі програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, 

розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, а саме екологічної, що 

передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, 

дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання 

природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого 

розвитку суспільства вчителю слід враховувати вікові й психолого-фізіологічні 

особливості дітей молодшого шкільного віку [2].  

Проблема проекту, яка пропонується молодшому школяреві, має бути 

соціально детермінованою та знайомою і цікавою для нього. Тому теми 

дитячих проектних робіт краще вибирати із змісту навчальних предметів або із 

близьких до них галузей. 

Серед великої різноманітності природничих проектів для учнів 2-го класу 

початкової школи найдоцільнішим видом є ті, які вирізняють за домінуючою 

діяльністю:  

 прикладні. Проекти мають визначену структуру взаємодії учасників, 

кожен з яких виконує певну функцію. Результат проекту обовʼязково 

втілюється в матеріальну форму та зорієнтований на соціальні інтереси самих 

учасників, спрямований на впровадження в практику. Орієнтовні теми: 

«Допоможемо друзям-птахам», «Клумба на шкільному подвірʼї», тощо; 
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 рольові (ігрові). Учасники виконують певні ролі, які обумовлені 

характером та змістом проектів. У проектах засобами гри імітуються соціальні 

або ділові відносини. Результати роботи намічаються на початку, проте 

повністю виявляються лише в самому кінці проекту. Структура проекту 

залишається несталою до завершення роботи. Орієнтовні теми: «Новини з 

зимового лісу», «Книга скарг природи», «Лісова аптека», «Раптом трапиться 

пожежа», тощо;  

 ознайомлювально-інформаційні. Проекти спрямовані на збір інформації 

про певний обʼєкт чи явище. Передбачається ознайомлення широкого загалу 

(учнів іншого класу, школи, батьків) з цією інформацією, її аналіз та 

узагальнення фактів. Проекти виконуються за таким планом: формулювання 

мети, робота з різноманітними джерелами інформації, обробка матеріалів, 

оформлення результату, його презентація. Проте, у ході роботи допускається 

корекція структури проекту. Орієнтовні теми: «Як доглядати за домашніми 

тваринами», «Тварини взимку» тощо;  

 мистецькі (творчі). Домінуючим аспектом проектів є відповідне 

оформлення та презентація результату. Такі проекти не мають чіткої структури 

спільної діяльності учасників, вони плануються залежно від жанру кінцевого 

результату та його представлення. Однак оформлення результату проекту 

потребує чіткої структури обраної форми у вигляді сценарію, статті, репортажу, 

газети, виставки та ін. Орієнтовні теми: «Моє слово про Україну», «Пташина 

їдальня», конкурс «Новини з зимового лісу», фотовиставка «Як ми мандрували 

лісом» тощо; 

 дослідницько-пошукові. Діяльність учнів спрямовується на вирішення 

проблеми, результат якої заздалегідь невідомий. Проекти за своєю структурою 

максимально наближені до наукових досліджень. Складаються з таких етапів: 

постановка проблеми; формулювання гіпотези; планування та розробка 

дослідницьких дій; збір інформації, її аналіз та узагальнення; підготовка та 

оформлення результату проекту; публічна презентація результату; рефлексія, 

висновки. Орієнтовні теми: «Як зʼявляються винаходи», «Як «розмовляють» 

тварини?», «Які рослини повинні бути у навчальному кабінеті?», «Природа, яка 

нас лікує», «Як живе Земля» тощо [1].  

Звичайно, проектна робота не може бути присутня на кожному уроці, адже 

тоді це стане не цікаво і неефективно. Однак, цей вид роботи допомагає 

оптимізувати навчальний процес і зробити більш значущим для учнів. Велике 

значення для молодшого школяра має стимулювання його роботи. Для цього 

можна використати грамоти чи памʼятні подарунки, але обовʼязково для 

кожного учасника. Якщо одночасно відбувається презентація кількох проектів, 

не варто влаштовувати змагання і присуджувати місця. 

Таким чином, учитель початкових класів має право та змогу вільно 

вибирати будь-який ефективний та раціональний, на його думку, метод, прийом 

і технологію навчання учнів Використання проектної технології на уроках 

природознавства у початковій школі дає змогу реалізувати особистісно 
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орієнтований підхід у навчанні, навчити правил природоохоронної поведінки, 

ощадного використання природних ресурсів. 
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РОЛЬ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ 

БЕЗПЕКИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ 

 

У статті проаналізовано форми, методи та основні принципи організації 

наукової роботи студентів. Визначено роль науково-дослідної діяльності у 

формуванні культури безпеки та екологічного світогляду у студентів вищих 

навчальних закладів. 

Ключові слова: підготовка фахівців, науково-дослідна діяльність, 

науковий клуб, науковий гурток, екологічний світогляд, культура безпеки. 

 

The article analyzes the forms, methods and basic principles of organizing the 

scientific work of students. The role of research activities in the formation of safety 

culture and ecological worldview in students of higher educational institutions is 

determined. 

Key words: training of specialists, research activity, scientific club, scientific 

circle, ecological worldview, safety culture. 

 

Економічні і соціальні реформи, які здійснюються в Україні, значною 

мірою змінюють характер праці спеціалістів у всіх сферах. Зазнають змін, 

відповідно, і вимоги до підготовки кадрів, основними серед яких є необхідність 

формування фахівця креативного, ініціативного, з організаторськими 
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навичками і вмінням спрямовувати діяльність свого підрозділу на 

вдосконалення трудового процес у шляхом впровадження у практику нових 

досягнень науки і техніки [1]. Поруч з цим все більш актуальним постає 

завдання щодо формування нового світогляду, системи цінностей та ідеалів 

кожної окремої особистості з метою створення безпечного середовища 

існування. Тому на перший план повинно виходити навчання та виховання 

висококваліфікованих спеціалістів зі свідомим ставленням до небезпек, здатних 

приймати адекватні рішення, спрямовані на організацію не лише індивідуальної 

безпеки, але й колективу людей. Відповідна компетентність у студентів – 

майбутніх фахівців формується в результаті навчання та набуття досвіду на всіх 

етапах освіти та практичної діяльності [2]. Одним із найважливіших засобів 

підвищення якості підготовки і виховання спеціалістів з вищою освітою, 

здатних творчо застосовувати в практичній діяльності передові досягнення 

науково-технічного прогресу є науково-дослідницька робота (НДР)  

студента [3]. 

Метою статті є аналіз форм, методів, основних принципів наукової роботи, 

ролі викладача у науковій діяльності студента на основі досвіду кафедри 

товарознавства та техногенно-екологічної безпеки Університету державної 

фіскальної служби України. 

Виклад основного матеріалу. Залучення студентів до наукової діяльності 

дозволяє забезпечити максимально повне засвоєння програмного навчального 

матеріалу та поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються, а також 

ознайомити молодь з науково-пізнавальною методологією, розвинути наукове 

мислення й аналітичні здібності, розширити світогляд та ерудицію.  

З метою активізації пізнавальної діяльності молоді на кафедрі діє науковий 

клуб «ЕКО» та науковий гурток «Innovation». Участь у науковому клубі та 

науковому гуртку передбачає такі форми діяльності студентів: підготовка 

матеріалів та виступ з доповідями щодо проблемних питань у сфері 

техногенно-екологічної безпеки держави на наукових комунікативних заходах в 

університеті, інших навчальних закладах і установах України та за її межами; 

організація разом з науковим товариством студентів (курсантів) конференцій, 

наукових семінарів і олімпіад з дисциплін кафедри; проведення дискусій з 

наукових проблем, «круглих столів», ділових ігор; організація зустрічей з 

науковцями; співробітництво з органами державного управління, місцевого 

самоврядування у сфері наукових інтересів членів клубу та гуртка. 

Тематика наукових робіт студентів узгоджується як зі специфікою курсів, 

що викладаються, так і з напрямком НДР, що виконуються професорсько-

викладацьким складом, до яких і залучаються студенти та курсанти 

університету.  

Стала традиційною участь молодих науковців у заходах, організованих і 

проведених кафедрою, зокрема щорічній Всеукраїнській науково-практичній 

Інтернет-конференції «Техногенно-екологічна безпека України: стан та 

перспективи розвитку» (2013–2019 рр.). 
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Серед пріоритетних напрямів досліджень, що викликають найбільше 

зацікавлення, варто виокремити такі: екологічний менеджмент як складова 

сталого розвитку держави; економіко-правові засади охорони й раціонального 

використання природних ресурсів; формування екологічного світогляду, 

культури безпеки та здоровʼя як чинник соціально-економічного розвитку 

країни; працеохоронна діяльність як передумова техногенно-екологічної 

безпеки; сучасні промислові технології та охорона навколишнього природного 

середовища; роль цивільного захисту у збереженні життя та здоровʼя 

населення, захисті довкілля та матеріально-технічних цінностей суспільства. 

Перевагою таких конференцій є більш глибоке, комплексне осмислення 

проблемних питань, врахування різних точок зору на обʼєкт обговорення, 

оскільки в рамках зазначених заходів відбувається діалог між студентами, 

науково-педагогічними працівниками, представниками наукових установ та 

організацій, промислових підприємств різних сфер діяльності, органів 

державного управління, громадських організацій тощо. Так, дискусії з 

представниками Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН 

України, Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ 

України, ПАТ «Київобленерго» та інших підприємств, установ і організацій 

дозволяють студентам більш чітко усвідомити можливості застосування 

набутих знань та навичок у майбутній професійній діяльності. 

Члени НТС(К) щорічно беруть участь у 1-му та 2-му етапах Всеукраїнської 

олімпіади з дисциплін та фахів. На базі кафедри організовується та проводиться 

1-й етап з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності», переможці якого 

беруть участь у ІІ етапі.  

Починаючи з 2006 р. студенти під керівництвом викладачів кафедри 

готують наукові роботи та беруть участь у Всеукраїнських конкурсах наукових 

робіт з дисциплін, які відповідають профілю кафедри та специфіці навчального 

закладу в цілому. Зокрема за напрямками «Цивільна безпека» («Безпека 

життєдіяльності)», «Цивільний захист», «Економіка природокористування та 

охорони навколишнього природного середовища», «Економіка та управління у 

сфері торгівлі». 

Крім цього, члени НТС(К), наукового клубу «ЕКО» та Наукового гуртка 

«Innovation» беруть участь в інших наукових заходах. Це тематичні наукові 

семінари, симпозіуми, круглі столи як на кафедрі, університеті, так і за межами 

навчального заходу. 

Члени наукового товариства – це здебільшого студенти 1–2 курсів, які не 

мають певного уявлення про особливості НДР у ВНЗ. З метою попередньої 

підготовки студентів до участі у відповідних заходах (як організаційної, так і 

психологічної) викладачі кафедри організовують для молодих науковців 

попередні прослуховування, так званий «мозковий штурм», звертають увагу на 

поведінку, реакцію на критику, комунікативні здібності, дикцію, міміку тощо. 

Адже виступ перед аудиторією потребує певних умінь та практичних навичок. 

Особливо у випадках участі у наукових заходах за межами університету. 
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Оскільки будь-який студент (курсант) – учасник наукових зібрань, це, 

насамперед, обличчя ВНЗ ІV-го рівня акредитації [4]. 

Отже, розвиток науки у вищій школі не лише змінює зміст і значення 

навчальних дисциплін, а й підказує нові форми та методи проведення 

навчального процесу. Науково-дослідна діяльність є органічною частиною і 

обовʼязковою умовою успішної роботи ВНЗ. Отже, підвищення ефективності 

вузівських НДР, залучення до їх виконання студентів сприяє підвищенню і 

якості підготовки фахівців. За рахунок цього вузівська наука має можливість 

омолоджувати наукові кадри, оскільки приплив молодих учених здійснюється 

постійно. Така особливість дає великі переваги вищій школі як з точки зору 

розвитку самих досліджень, так і з точки зору підготовки наукових кадрів. 

Тому специфіка роботи ВНЗ потребує не простого, а саме органічного 

поєднання навчально-виховної і НДР викладачів, аспірантів і студентів.  

Залучення студентської молоді до науково-дослідницької діяльності 

сприяє набуттю навиків роботи з великими масивами інформації, а також вмінь 

адекватно сприймати події й реагувати на ситуацію, зберігати увагу й 

спостережливість, знаходити власні помилки та шляхи їх корегування, розвитку 

аналітичних здібностей. Зазначені вміння виступають підґрунтям для 

здійснення в подальшій професійній діяльності оцінки умов середовища як 

щодо особистої безпеки, так і безпеки трудового колективу, суспільства, 

проведення моніторингу небезпечних ситуацій та обґрунтування й 

впровадження підходів, способів і засобів збереження життя, здоровʼя та 

захисту персоналу в умовах загрози й виникнення небезпечних подій та 

надзвичайних ситуацій. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 

В данной статье рассматриваются проблемы экологического воспитания 

среди подростков. Представлены результаты исследования по данной 

проблеме. 

Ключевые слова: экология, экологическое образование, экологическое 

воспитание, окружающая среда. 

 

The article reviews the problems of environmental education among 

adolescents. The results of the research on this problem are presented in it. 

Key words: ecology, ecological education, environment. 

 

Мы живём во время технического прогресса, который во многом облегчает 

жизнь человечества и, безусловно, идёт на благо людям. Однако у этого 

прогресса есть и другая сторона – негативное влияние на состояние 

окружающей среды. В современном мире существует множество фабрик и 

заводов, которые выбрасывают вредные вещества в воздух, загрязняют 

водоёмы и всю планету в целом.  

Помимо влияния промышленности и производства, не стоит забывать об 

экологической культуре каждого человека в отдельности. Загрязнение лесов 

бытовыми отходами, организация несанкционированных свалок, вырубка леса, 

пренебрежительное отношение к природе – всё это делается руками человека 

изо дня в день. Поскольку с годами экологические проблемы становятся всё 

более обширными, необходимо уделять должное внимание воспитанию 

экологической культуры в школе, чтобы предотвратить фатальные последствия 

для планеты. 

Исходя из вышесказанного, целью исследования явилось: выявить 

основные проблемы экологического воспитания у подростков. 

Проблемы экологии непрерывно исследуются отечественными и 

зарубежными учёными. Что означает экология? В переводе с греческого языка 

слово «экология» означает учение о «доме» (от греч. «ойкос» − местообитание, 

жилище, дом и «логос» − учение). Впервые этот термин и общее определение 

экологии было сформулировано немецким биологом Э. Геккелем в 1866г. Он 

писал: «Под экологией мы понимаем сумму знаний, относящихся к экономике 

природы: изучение всей совокупности взаимоотношений животного с 

окружающей его средой, как органической, так и неорганической, и прежде 

всего – его дружественных или враждебных отношений с теми животными и 

растениями, с которыми он прямо или косвенно вступает в контакт» [1, с. 11]. 

Современный мир выявил множество проблем во взаимоотношениях 

природы и общества, что вполне отвечает рассмотрению этих проблем как 

экологических. Поэтому, в определённом смысле, экология рассматривается 
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как метод изучения научных и практических проблем взаимоотношений 

человека и природы[1, с. 12]. 

Экологическое воспитание школьников призвано способствовать 

формированию нового экологического сознания, помогать им в усвоении таких 

ценностей, знаний и навыков, которые содействовали бы движению общества 

по пути устойчивого развития, и решению экологических проблем. 

Экологическое образование – целенаправленно организованный, планомерно и 

систематически осуществляемый процесс овладения экологическими знаниями, 

умениями и навыками [2, с. 545]. 

Чтобы выявить проблемы экологического воспитания, нами  проведено 

исследование, в котором приняли участие 21 подросток. Методом исследования 

явилось анкетирование. 

Исследование показало, что 43 % респондентов задумываются о проблемах 

экологии в мире. Однако 57 % респондентов не предают значения этому 

вопросу. На вопрос «Хотели бы Вы знать больше об экологии?» большая часть 

респондентов (71 %) ответили, что им достаточно уже имеющихся у них 

знаний. Меньшая часть (29 %) хотели бы повысить уровень своих знаний об 

экологии. По полученным данным можно сделать вывод о том, что 

современные подростки мало заинтересованы в получении знаний об экологии. 

Также  стоит отметить, что всего 14 % от всех опрошенных хотели бы 

заниматься волонтёрской экологической деятельностью (озеленение города, 

уборка мусора и т.д.), и 86 % не хотели бы принимать участие в данной 

деятельности. При этом, 90 % учащихся понимают, что загрязнение городов и 

лесов несёт негативные последствия для нашей планеты, 10 % − затрудняются в 

ответе на этот вопрос. 

Таким образом, по результаты исследования указывают на 

противоречивые выводы: с одной стороны подростки осознают, что люди 

должны беречь природу, с другой – не понимают собственной ответственности 

за экологию в стране и мире. Исходя из этого, можно определить, что в 

современной школе ведётся недостаточная работа по экологическому 

воспитанию подрастающего поколения. Поэтому, необходимо на всех уровнях 

системы образования  обеспечить экологическое воспитание подростков.  
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СТРЕСОГЕННІ ФАКТОРИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ 

 

У статті розглядаються негативні фактори, що викликають стрес під 

час навчального процесу в школі. Зʼясовано, що саме неправильні мотиви 

навчання дітей, поділ учнів на потоки, стиль викладання і реакція вчителів є 

одними з головних причин виникнення стресу у школярів під час навчання. 

Ключові слова: стрес, школярі, навчальний процес. 

 

The negative factors that cause stress during the educational process at school 

are considered. It was found out that it is precisely the wrong motives for learning, 

the separation of students into flows, the style of teaching and the reaction of 

teachers is one of the main causes of stress for students during their teaching. 

Key words: stress, schoolchildren, educational process. 

 

За останнє десятиліття питання вивчення стресу стало особливо 

актуальним. Як зазначають сучасні дослідники, причинами стресу є посилені 

хвилювання, значне інформаційне перевантаження, а також різноманітні 

негативні впливи навколишнього середовища та ін. [1; 2; 3; 4; 7; 8]. Наслідками 

стресів є низький рівень результатів різноманітних видів діяльності, ексцеси 

здоровʼя людини. 

Шкільне навчання – це своєрідний вид діяльності, котрий визначається 

значною нервово-психічною напругою, перенасиченням інформації, 

систематичною знемогою, підвищеною тривожністю та іншими факторами, 

котрі викликають дезадаптацію організму та зменшення функціональних 

резервів організму, і, як наслідок – зниження працездатності. Внаслідок цього 

зʼявляються патологічні стани організму – набуті неврози, захворювання 

дихальної, серцево-судинної і травної систем [2]. 

Науковцями досліджено, що однією з головних причин, які визначають 

ставлення школярів до навчання є мотиви, котрі розкривають навчальну 

діяльність учнів [4]. 

Вимоги, що вчитель ставить перед школярами, повʼязані з їх навчальною 

діяльністю, які ґрунтуються на вміннях дітей, які набуті завдяки сімейного 

виховання. Приміром, якщо в учня відсутні навички працювати і навчальні 

зацікавлення, то в більшості випадків такий учень буде ігнорувати вимоги 

вчителя до відмінного навчання [4]. 

Трапляються випадки, коли через неправильне виховання учень не вірить у 

власні сили та в нього відсутня жага до знань і він не вбачає в цьому ніякого 

сенсу. Отже, у цього школяра виявилося не вихованим відповідне відношення 

до навчальної праці [4]. 

У багатьох школах учнів поділяють на потоки за здібностями. Проте, таке 

групування щоразу нагадує школярам із низькою успішністю на те, що вони не 
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заслуговують на увагу вчителів і в них зникає мотивація до навчання [5]. Діти, 

що є менш успішними в навчанні, починають порівнювати себе з відмінниками-

однокласниками, при цьому втрачаючи віру в себе. Не дивлячись на це 

більшість вчених вважає, що такий поділ учнів укріплює ефекти, котрі 

повʼязані зі впливом очікувань вчителя на навчальну діяльність школяра. Тому 

покладаються великі надії на дітей, які потрапили до класу для 

найобрадованих. Вони буквально живуть у променях слави та нескінченних 

похвал, які щедро розкидає в їх адресу вчитель [6]. 

Отже, поділ учнів відповідно до навчальних здібностей є причиною 

виникнення стресу і порушення їх психічного здоровʼя. 

Підхід до викладання вчителя, в основі якого лежать індивідуалізовані та 

особистісні відносини з учнями є, без сумніву, найбільш прогресивним. Проте 

його не можна використовувати тим вчителям, які мають негативну Я-

концепцію, тобто звести до мінімуму взаємодію з учнями. Через це взаємодія з 

учнями носить безособовий характер, завдання виконує весь клас [6]. 

Варто розглянути стилі педагогічної діяльності вчителів. За стилями 

вчителі поділяються на авторитарних і демократичних. Авторитарні вчителі 

віддають перевагу самим оцінювати здібності учнів, а демократичні – 

залучають до оцінювання й самих учнів. Дослідження науковців цього питання 

показали на те, що певні стилі викладання дуже сильно впливають на 

емоційний стан учнів під час уроків. Так, у тих класах, де є демократичний 

стиль викладання, відмічається висока активність учнів на уроках під час 

виконання завдань, а сам процес навчання школярами сприймається більш 

позитивно [6]. 

У тих класах, де переважає авторитарна системи викладання, 

спостерігається високий рівень стресового стану. Школярі з таких класів, 

зазвичай, мають низьку самооцінку, не впевнені в собі, уникають виконання 

будь яких колективних робіт, мають низький рівень оцінювання контрольних 

робіт, або взагалі на них не зʼявляються [6]. 

Таким чином, демократичний стиль викладання в школі сприяє в 

подальшому підвищенню готовності індивіда приймати себе та інших. 

Нажаль більшість вчителів вважають, що потрібно реагувати лише на 

помилки учнів: контроль є важливою складовою їх рольової поведінки, мета 

якого полягає в тому, щоб «підловити» учня на помилку, на неуважність чи на 

забудькуватість. 

Перед вчителем завжди стоять два тісно повʼязані між собою завдання: по-

перше, допомогти учням зрозуміти, як вони повинні вчитися, а по-друге, 

переконати їх у власних потенційних здібностях. 

У вчителя під час уроку завжди є реакція щодо учнів – похвала чи критика. 

Проте чомусь до тих учнів, які гарно навчаються, і до слабких учнів ці реакції є 

абсолютно у різних величинах. Так, учнів, які погано навчаються, вчителі 

критикують значно частіше і в більш різкій формі, ніж учнів-відмінників. Таке 

різне відношення вчителя призводить до стресу школярів із низькою 

успішністю. Такими діями вчителі вселяють в цих учнів думку про те, що вони 
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є невдахами. І навіть скромне зауваження вчителя такими учнями сприймається 

як тотальне заперечення їх особистості, що негативно впливає на їх образ Я, 

формуючи при цьому стійкі комплекси неповноцінності [6]. 

Також вчитель своїм зовнішнім виглядом, незалежно від слів, висловлює 

своє ставлення до учнів. Так, вираз обличчя, поза, тон, дистанція, котра 

обирається під час розмови з учнем, вказують на те, що не сказано словами. Все 

це викликає стресові стани. Тому в навчальній діяльності дуже важливим є 

візуальний контакт. 

Таким чином, до стресогенних факторів у навчальному процесі школи 

належать: неправильні мотиви навчання школярів, поділ учнів на потоки, стиль 

викладання і реакції вчителя. Тому, для кожного віку і для кожного школяра 

необхідно знайти таку форму організації його життя і діяльності, такі способи 

безсумнівного педагогічного впливу, котрі б забезпечили школярам суспільні 

цілі та мотиви їх навчальної діяльності, якісне засвоєння знань і не шкодили 

здоровʼю. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В представленной статье рассматривается одно из важных направле-ний 

в системе образования подрастающего поколения – формирование эко-

логической культуры дошкольников. Уделяется внимание основным методам 

экологического образования детей младшего возраста. Показывается роль 

дошкольного образования в формировании бережного отношения к природе. 

Ключевые слова: природа, методы образования, экологическая культура, 

экологическое образование, дошкольный возраст, дошкольное образование.  

 

This article discusses one of the important directions in the education system of 

the younger generation – the formation of ecological culture of pre-school children. 

The attention is paid to the basic methods of environmental education of young 

children. The role of pre-school education in the formation of respect for nature is 

considered in it. 

Key words: nature, methods of education, ecological culture, environmental 

education, pre-school age, preschool education. 

 

В последние годы взаимодействие человека и природы превратилось в 

одну из актуальных тревожных проблем, поэтому важной задачей общества 

является формирование экологической культуры подрастающего поколения.  

Экологическая культура, как одна из фундаментальных общечеловеческих 

ценностей, заключается в осознанно-правильном отношении к природе во всем 

ее многообразии, к материалам и вещам природного происхождения. Это и 

отношение к себе и людям как неотъемлемой части природы, осознание 

зависимости жизни и здоровья от состояния окружающей среды. 

Формирование экологической культуры начинается в дошкольном 

возрасте. Это интенсивный период для развития положительного отношения к 

окружающей действительности, формирования нравственно-этических норм 

поведения, приобретения ярких эмоциональных впечатлений, которые надолго 

остаются в памяти человека. Чем раньше начнут закладываться ос-новы 

экологической культуры, тем будет выше ее уровень. 

Так, Т. А. Серебрякова выделяет следующие основные цели, решаемые в 

процессе организации работы по экологическому образованию детей: 

 познакомить детей с основами гармоничного взаимодействия с миром 

природы;  

 научить детей экологически грамотному взаимодействию, общению с 

окружающей природой;  

 воспитывать потребность в общении с предметами природы, 

поддерживать у детей чувство радости от этого общения;  
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 сформировать навыки познания природы через организацию разных 

видов деятельности;  

 сформировать осмысленное отношение к природным объектам, 

исключающее возможность нанесения им вреда и ущерба;  

 развивать навыки и умения гуманного обращения с животными, 

желание защищать их и бережное отношение к растениям [3]. 

В формировании у детей дошкольного возраста представлений о природе 

используются различные методы. По месту их значимости в непосредственном 

познании детьми природы методы делятся на три группы. 

1 группа – это методы непосредственного познания детьми природы. К 

ним относятся: наблюдение, метод сравнения наблюдаемых объектов между 

собой и использование опытов и экспериментов. 

2 группа – методы опосредованного познания детьми природы. Эти 

методы способствуют расширению, уточнению, обобщению представлений, 

полученных непосредственным путем. К ним относятся: иллюстративно-

наглядные методы и словесные методы. 

3 группа – это сопутствующие методы. К ним относятся: игровые методы, 

труд детей в природе, ведение дневников и календарей природы и метод 

природоиспользования [1]. 

В дошкольной педагогике наблюдение рассматривается как основной 

метод формирования у детей представлений о природе и становится методом 

только в том случае, если этой деятельностью руководит педагог. Наблюдение 

является единственным методом, в котором наглядные образы восприятия с 

участием мышления, речи и других интеллектуальных процессов 

преобразуются в образы представлений.  

В силу возрастных особенностей ребенку сложно сопоставлять явления, 

наблюдаемые через значительные промежутки времени (весна-лето или осень-

зима), ему не сразу дается усвоение сезонных изменений в природе и 

понимание цикличности природных процессов. Но дошкольник способен 

анализировать статические и сравнивать краткосрочные наблюдения (утро-день 

или вчера-сегодня). Поэтому для младшего возраста, длительное наблюдение 

разбито на систему кратковременных наблюдений и связано с фиксацией 

результатов.  

Наиболее удобным образом фиксировать результаты краткосрочных 

наблюдений можно через систему моделей, соответственно доступных для 

понимания ребенком определенного возраста. Классификация моделей, 

применяемых в экологическом образовании  дошкольников, включает в себя:  

1) модель экосистем (леса, луга, водоема и т.д.); 

2) модель формы (величины, количества, характера поверхности) листа; 

3) традиционные календари (погоды, наблюдений за птицами, за ростом и 

развитием растений, длительности светового дня и др.); 

4) модель живого организма; 

5) модель строения растений и т.д. Так, при обучении дошкольников 

наиболее часто применяется календарь природы [2].   
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В современной практике дошкольного образования широко используется 

решение экологических задач в ходе эвристической беседы. Занимательные 

вопросы побуждают детей к размышлению, приучают к самостоятельности в 

процессе познания, активизируют инициативу и придают мысли критичность, 

формируют творческое отношение к решению поставленной задачи. Дети 

свободно излагают свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, 

соглашаются или спорят. 

Решение задач экологического образования дошкольников невозможно без 

опоры на наглядность. Первостепенное значение приобретает вопрос о 

создании и наполнении экологической предметно-пространственной среды 

дошкольного учреждения. По мнению Т. А. Серебряковой, совокупность 

эколого-развивающей среды дошкольного учреждения объединяет понятием 

«экологический ландшафт», где выделяет семь основных компонентов: 

групповые уголки природы, зимний сад, комната природы, живой уголок, 

экологическая тропа, экологическая лаборатория и озелененные пространства 

на территории участка [3]. 

Идея создания в группах учреждениях дошкольного образования уголков 

природы была выдвинута Е. Н. Водолазовой. Е. И. Техеева считала, что 

устройство в группах уголков природы – это «приближение природы к детям». 

Ухаживая за комнатными растениями (вытирание пыли с листьев и полив 

комнатных растений, рыхление почвы), дети получают практический опыт 

приобщения к природной среде [1]. 

Неотъемлемой частью работы с детьми является разнообразная 

деятельность с литературными произведениями, оказывающая благотворное 

влияние на личность ребенка: чтение книг, рассматривание иллюстраций к 

книгам, заучивание стихотворений, разыгрывание сказок. Сказки играют 

особую роль для детей 4–5 лет, у которых преобладают сказочно-игрушечные 

понимания растений и животных. Соотнося сказочные образы на реальные 

объекты и предметы, сказка помогает обрести реалистические представления 

об окружающем мире. 

В установлении причин природных явлений, отношений и связей между 

предметами и явлениями активно используются поисково-исследовательская 

деятельность. Использование опытов и экспериментов в образовательном 

процессе формирует у детей активную познавательную позицию 

первооткрывателя, так как дети усваивают не готовые представления, а 

субъективно новые.  

Значимость экологического воспитания состоит в положительном примере 

взрослых. Поэтому воспитатели значительное внимание уделяют работе с 

родителями через индивидуальные беседы, родительские собрания и открытые 

занятия. 

Таким образом, процесс формирования экологической культуры 

дошкольника и ее дальнейшее развитие возможны только при создании 

экологической образовательной среды и использовании современных форм и 

методов обучения и воспитания. Работа по формированию экологической 
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культуры должна быть направлена на развитие познавательной сферы ребенка 

и включение его в активную деятельность с помощью участия в познании 

окружающего мира. Организованная деятельность в природе, уход за 

растениями и животными дома и в детском саду, помощь в уборке территории 

также способствуют формированию ценностного отношения к миру природы и 

месту в ней человека. Важной составляющей в формировании экологической 

ответственности и сознательности детей является положительный пример 

взрослых, а дошкольное образование является базой для дальнейшего 

формирования экологической культуры личности на следующих ступенях 

образовательного процесса. 
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В наш час проблема відношення людини до природи привертає до себе 

значну увагу. Тому є цілий комплекс важливих причин. Безпрецедентне 
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зростання науково-технічного потенціалу підняло на якісно нову ступінь 

можливості людини по перетворенню оточуючого його природного середовища 

і відкрило перед ним широкі перспективи. Екологія нині розглядається як 

світогляд пронизуючий усі науки (біологію, філософію, етику, естетику, 

географію та ін.), технологічні процеси та області життєдіяльності людини [1, 

с. 43]. Формування екологічної свідомості – одне з пріоритетних завдань 

сучасності.   

У червні 2019 року влада Ізмаїлу приступила до реалізації проекту «Чиста 

ріка», в якому місто отримало перемогу в рамках спільної операційної 

програми «Україна-Румунія 2014–2020», що фінансується Європейським 

Союзом через Європейський Інструмент Сусідства і спів-фінансується 

країнами, що беруть участь у Програмі. Головним бенефіціаром проекту став 

виконком Ізмаїльської міської ради, а партнерами виступають Одеська облрада, 

Асоціація транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай» 

(Румунія), Повітова рада м. Тулча (Румунія). Загальна вартість проекти 

становить близько 5 млн. євро, з яких внесок ЄС складатиме майже 90 % 

загальної вартості. Метою спільного проекту є запобігання та виключення 

надзвичайних ситуацій, викликаних техногенними катастрофами, в системі 

каналізації в прикордонній зоні дельти Дунаю [4].  

В ході реалізації проекту передбачається виконання кількох базових 

завдань. По-перше, це модернізація та будівництво майже 12 тис. км. 

каналізаційних мереж, розташованих в прикордонній зоні дельти Дунаю та 

реконструкція очисних споруд  на території Ізмаїльського району (Україна) і 

повіту Тульча (Румунія). По-друге, це підвищення обізнаності мешканців 

прикордонних регіонів в питаннях запобігання надзвичайним ситуаціям, що 

можуть бути викликані техногенними катастрофами. Окрім іншого реалізація 

проекту передбачає налагодження спільної (Україна-Румунія-ЄС) системи 

моніторингу ситуації в краї [5]. Виконання проектних завдань передбачена до 

липня 2022 року.  

Не торкаючись суто будівельних робіт, зазначимо, що під час реалізації в 

придунайських містах (Ізмаїл, Рені, Кілія, Арциз, Білгород-Дністровський 

тощо) вже відбулися різноманітні інформаційні семінари, в яких взяли учать 

зацікавлені цільові групи: представники органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій, навчальних закладів, спеціалісти в галузі охорони 

здоровʼя, міністерства по надзвичайним ситуаціям тощо. Також в перспективі 

відбудуться ворк-шопи, анкетування, різноманітні екологічні акції. Реалізація 

проекту «Чиста ріка» дозволить міській адміністрації Ізмаїлу приступити до 

нового проекту – реабілітації Лебяжого озера, на якому планують побудувати 

сучасний дендропарк. Хотілось би ще додати, що Ізмаїл – єдине місто в 

Україні, що бере участь у великій кількості європейських екологічних проектів. 

За останні пьять років в рамках проектного транскордонного співробітництва, 

загальний обсяг інвестицій ЄС в економіку міста становив майже 10 млн. євро 

[2].  
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Участь міста в масштабному проекті, популяризація його завдань, 

очікувані результати – все це є важливою складовою екологічного виховання, 

демонстрацією виваженого та дбайливого відношення до оточуючого 

середовища. Розвинена екологічна культура припускає уміння з гідністю 

оцінити кожен фрагмент природи як невідʼємну частину людського миру. При 

цьому світ людини виступає як цілісне, планетарне утворення, в якому повною 

мірою реалізується традиційна філософська теза про звʼязок «всього зі всім» [1, 

с. 45]. 

Важко не погодитися з твердженням  дослідниці І. Попової, що «проблема 

формування екологічної культури особистості виявляється комплексною, тому 

вимагає й комплексного підходу, аналізу продуктивності цього процесу, 

чинників його ефективності і умов його впровадження в соціокультурну та 

державно-правову практику» [3, с. 93]. Комплексний підхід до процесу 

формування екологічної культури особистості вимагає взаємоповʼязаного 

розвитку всіх складових цього феномена в їх взаємозалежності, взаємозвʼязку, 

взаємному впливові один на одного і на кінцевий результат – рівень 

сформованості екологічної культури особистості, який виявляється як у 

ставленні людини до природи, осмисленні законів її розвитку, так і в діяльності 

індивіда. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Володін А. В. Проблема формування екологічної свідомості особистості 

// Гуманітарний вісник ЗДІА. 2009. Вип. 37. С. 43–52.  

2. Крупный инфраструктурный проект «Чистая река» стартовал в 

Измаиле. URL: http://trassae95.com/all/news/2020/05/03/krupnyj-infrastrukturnyj-

proekt-chistaya-reka-startoval-v-izmaile-video-57141.html (дата звернення: 

12.04.2020). 

3. Попова І. Формування екологічної свідомості студентіввищих 

навчальних закладів // Вища освіта України. 2015. № 2. С. 89–94. 

4. Румунія-Україна ЄІС – прикордонне співробітництво. Прес-реліз 

проекту, що фінансується Європейським Союзом. URL: www.ro-ua.net (дата 

звернення: 12.04.2020). 

5. Чистая река уже в Измаиле: реализация проекта стартовала с 

информационных семинаров. URL: https://izmacity.com/read/city/55467/chistaya-

reka-uzhe-v-izmaile-realizaciya-proekta-startovala-s-informacionnyh-seminarov 

(дата звернення: 12.04.2020). 

 

http://trassae95.com/all/news/2020/05/03/krupnyj-infrastrukturnyj-proekt-chistaya-reka-startoval-v-izmaile-video-57141.html
http://trassae95.com/all/news/2020/05/03/krupnyj-infrastrukturnyj-proekt-chistaya-reka-startoval-v-izmaile-video-57141.html
www.ro-ua.net
https://izmacity.com/read/city/55467/chistaya-reka-uzhe-v-izmaile-realizaciya-proekta-startovala-s-informacionnyh-seminarov
https://izmacity.com/read/city/55467/chistaya-reka-uzhe-v-izmaile-realizaciya-proekta-startovala-s-informacionnyh-seminarov


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ЕКОЛОГІЯ І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МОЛОДІ ХХІ СТОРІЧЧЯ: 

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

    \\                                                            93 

УДК 378:373.5.091.12.011.3-051:796):502 

Галина Цигура 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТИ  

ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

У статті наведені основні складові сталого розвитку та освіти для 

сталого розвитку. Обґрунтована доцільність екологічної освіти майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту та їх освіта для сталого розвитку. 

Вказані основні умови для успішного впровадження екологічної освіти та 

освіти для сталого розвитку. 

Ключові слова: освіта для сталого розвитку, екологічна освіта, майбутні 

фахівці фізичної культури і спорту. 

 

This article describes of the main components of sustainable development and 

education for sustainable development. The expediency of environmental education 

of future specialists in physical education and sports and their education for 

sustainable development is substantiated. The basic conditions for the successful 

implementation of environmental education and education for sustainable 

development are indicated. 

Key words: education for sustainable development, environmental education, 

future specialists in physical education and sports. 

 

У 1992 році лідери 179 країн, в тому числі й України, визначили нову 

Стратегію розвитку людства – сталий розвиток. З того часу було підписано 

цілий перелік міжнародних документів, направлених на впровадження стратегії 

сталого розвитку, серед яких – визнання освіти як основного рушійного 

чинника сталого розвитку [10]. Розробники проєкту Концепції переходу 

України до сталого розвитку зазначають: «Сталий розвиток – це такий розвиток 

суспільства, при якому задоволення потреб в природних ресурсах теперішніх 

поколінь не повинно ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь 

задовольняти в них свої потреби, коли будуть узгоджені екологічні, економічні 

та соціальні складові розвитку, коли техногенне навантаження не буде 

перевищувати можливостей природного довкілля до самовідновлення, а 

суспільство усвідомить перевагу екологічних пріоритетів над іншими [5, с. 40]. 

Це може бути досягнуто за умови освіченості населення у питаннях зі сталого 

розвитку, які прописані у Цілях сталого розвитку.  

«Освіта для сталого розвитку» трактується як сучасний підхід до 

організації освітнього процесу, який включає інформування членів суспільства 

про основні проблеми сталого розвитку та формування відповідного світогляду, 

переорієнтацію навчання з передачі знань на встановлення діалогу, орієнтацію 

на практичне розвʼязання місцевих проблем [6]. Вища освіта має одне з 

найважливіших значень для досягнення бажаного рівня сталого розвитку [7] і 



БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ЕКОЛОГІЯ І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МОЛОДІ ХХІ СТОРІЧЧЯ: 

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

    \\                                                            94 

повинна тривати протягом усього життя, охоплювати всі елементи життєвої 

сфери і бути включена у навчальні програми й освітні стандарти на усіх рівнях 

здобуття освіти, а також у неформальну освіту та просвіту. Це забезпечить 

населення знаннями та навичками з питань сталого розвитку та сприятиме 

додатковій можливості вести здоровий спосіб життя в гармонії з природою [10, 

с. 4].  

Серед задач Стратегії освіти для сталого розвитку (Вільнюс, 2005) 

обовʼязковим відмічено засвоєння педагогами знань, які дозволять включати 

питання сталого розвитку у дисципліни, які вони викладають[10]. Для 

досягнення масового охоплення населення країни освітою для сталого розвитку 

кожен викладач повинен здійснювати освітню діяльність цього напряму. Тобто 

діяльність педагогічних працівників тільки одного профілю (наприклад 

природничого) є малоефективною і недостатньою. Підтвердженням цього може 

бути ситуація з екологічною освітою в Україні. На жаль, масове впровадження 

її в нашій державі так і не відбулося. У більшості випадків екологічна освіта із 

завершенням шкільного навчання припиняється; надалі вона може тривати на 

природничих факультетах закладів вищої освіти та частково – технічних. У 

більшості закладів вищої освіти дисциплін екологічного спрямування взагалі не 

передбачено, у чому можна пересвідчитись, переглянувши освітні програми на 

офіційних сайтах закладів вищої освіти. За таких умов реалізації екологічної 

освіти та неналежної її підтримки з боку держави, з кожним роком маємо 

погіршення екологічної ситуації в нашій країні. Для більш успішного 

результату щодо реалізації стратегії сталого розвитку, нашими закордонними 

колегами одним з найважливіших чинників визнано партнерство і 

співробітництво між різними організаціями та обовʼязкова підтримка держави. 

Якщо аналізувати діяльність навчальних закладів, тільки залучення усього 

педагогічного колективу дозволяє досягти успіхів у екологічній освіті та освіті 

для сталого розвитку, тільки спільними діями та власним прикладом, який 

базується на дотриманні принципів сталого розвитку, можна сформувати 

системне мислення та зорієнтувати свідомість молодого покоління на 

досягнення сталого розвитку [8].  

Оскільки сталий розвиток включає економічну, екологічну і соціальну 

складові, то кожен викладач повинен володіти компетентностями відповідно до 

цих складових, тобто мати відповідний рівень економічної, екологічної та 

соціальної освіти. Тільки в такому разі викладач вмітиме знаходити матеріал 

економічного, екологічного і соціального характеру, який відповідатиме його 

дисципліні, і вводити такий матеріал у навчальні програми.  

Оскільки з 2018 року спорт визнано однією з рушійних сил сталого 

розвитку нарівні з освітою [9] і, згідно з оновленими освітніми програмами для 

загальноосвітніх навчальних закладів від 2017 року, навчальні програми з 

фізичної культури передбачають формування основних ключових 

компетентностей та мають у змісті наскрізні змістові лінії, які відображають 

положення Стратегії сталого розвитку й потребують від учителя володіння 
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відповідними знаннями і вміннями, вкрай важливою є належна підготовка 

фахівців фізичної культури і спорту. 

Нами неодноразово наголошувалося на важливості екологічної освіти 

фахівців фізичної культури і спорту та було розроблено і адаптовано відповідно 

до специфіки майбутнього фахівця фізичної культури і спорту навчально-

методичний пакет з дисципліни «Основи екології» [1, 2, 3]. За нинішніх умов 

вбачаємо актуальною не тільки екологічну освіту майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту, а освіту для сталого розвитку в цілому. З цією метою нами 

розроблено курс «Основи сталого розвитку суспільства», вивчення якого 

сприятиме формуванню необхідних компетентностей для успішної професійній 

діяльності майбутнього фахівця фізичної культури і спорту з питань освіти в 

інтересах сталого розвитку [4].  

Зважаючи на світові тенденції щодо стратегії подальшого розвитку 

людства, сучасні зміни в освітніх нормативних документах України та 

загрозливу екологічну ситуацію в державі, вкрай необхідною є екологічна 

освіта та освіта для сталого розвитку усіх без винятку педагогічних 

працівників, в тому числі й майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. 
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ВРАХУВАННЯ СХИЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ ДО РИЗИКУ ЯК УМОВА 

УСПІШНОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ СТУДЕНТАМИ  

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Стаття присвячена безпековим аспектам навчального процесу в закладах 

середньої освіти під час проходження студентами педагогічної практики з 

біології. Розкриті особливості підліткового віку, що виражаються у  

схильності учнів до невиправданого ризику та можливими негативними 

наслідками, повʼязаними з ним. Висвітлені основні вимоги до вчителя стосовно  

організації безпечних умов навчання біології. 

Ключові слова: педагогічна практика з біології, майбутні вчителі біології, 

безпека поведінки, підлітки, психологічні особливості підліткового періоду. 

 

The article deals with the safety aspects of the educational process in secondary 

education institutions during the course of the students of pedagogical practice in 

biology. The features of adolescence related to studentsʼ exposure to undue risk and 

the potential negative consequences associated with it are revealed in it. The main 

requirements to the teacher concerning the organization of saving conditions of 

teaching of biology are explained. 

Key words: pedagogical practice in biology, future biology teachers, behavioral 

safety, adolescents, psychological features of adolescence. 

 

Педагогічна практика студентів − це важливий етап підготовки фахівця, 

що передбачає використання здобутих теоретичних знань для проведення 
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системи навчально-виховної роботи з учнями, виконання комплексу функцій 

учителя біології. 

Під час педагогічної практики перед майбутнім вчителем біології стоїть 

низка завдань, що передбачають формування спеціальних фахових та предметні 

компетентностей.  

Це й моделювання та проведення різноманітних видів навчальних занять 

(уроки різних типів, лабораторні та практичні роботи, лекції, семінари, 

дидактичні ігри, екскурсії тощо), організація самостійної роботи учнів; добір 

оптимальних методів й засобів навчання; організація різноманітних видів 

навчально-пізнавальної діяльності учнів на заняттях (колективної, групової та 

індивідуальної) тощо. 

В той же час, не викликає сумнівів положення про те, що освітній процес 

не можливий без урахування писхолого-педагогічних особливостей 

підліткового періоду і особливо - схильності підлітків до ризику .  

Надзвичайно це актуально при проведенні студентами-практикантами 

форм навчання, що проводяться поза стінами класу – під час екскурсій, 

практичних робіт, у процесі діяльності на навчально-дослідній земельній 

ділянці тощо. 

За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоровʼя щоденно у світі 

помирає більше 3 тис підлітків від причин, які можна було попередити [2]. При 

цьому на першому місці серед причин смерті знаходяться травми, а на третьому 

– самогубство. 

Не зважаючи на наявність значної кількості праць, присвячених 

безпековим аспектам навчального процесу в закладах середньої освіти (праці 

Н. Авдєєвої, О. Ващенко, Г. Дудчак, І. Іванової, С. Гвоздій, Л. Калузької, 

Н. Коцур, І. Калиниченко, О. Лози, Г. Навроцької), все ж питання підготовки 

майбутніх вчителів біології до попередження поведінки, що супроводжується 

ризиками для здоровʼя та життя школярів потребує додаткового дослідження. 

Саме тому під час лекцій та практичних занять з методики викладання 

біології, на настановних конференціях з педагогічних практик піднімається 

питання та наголошується на важливості врахування студентами-

практикантами схильності підлітків до ризику. 

Так, розглядаючи питання «Вчителі та учні як субʼєкти освітнього 

процесу», студенти зʼясовують, що у цей період в особистості дитини 

відбуваються складні і суперечливі зміни, на підставі чого його називають 

важким. Цей вік характеризується якісними змінами, повʼязаними зі статевим 

дозріванням і входженням у доросле життя. Саме на новоутвореннях, 

повʼязаних з пубертатним періодом їхнього розвитку організовується вивчення 

основних ризиків, що можуть проявитися в учнів цього віку під час 

проходження студентами педагогічної практики. 

На різних прикладах майбутні вчителі біології переконуються, що цей 

період традиційно вважається одним з найбільш критичних у розвитку 

особистості. Це етап її активного прагнення до самоствердження, який 

переживається дуже гостро [8].  
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Зокрема, студентам наголошується, що центральними питаннями для 

підлітків є питання незалежності й усвідомлення себе, пошуку свого місця в 

житті. У цей період відбувається розширення кола їх спілкування, 

ідентифікація групової приналежності, визначення типу людей, на яких вони 

орієнтуються. При цьому зростає інтерес до однолітків, їхніх цінностей і 

моделей поведінки. Зʼявляється прагнення бути членом групи. Інколи 

одночасно проявляються протилежно спрямовані почуття і переживання, 

зокрема це прагнення бути собою і в той же час бути разом з усіма [6].  

Для уникнення різних непорозумінь майбутнім учителям вказується на 

зменшення у підлітків інтересу до дорослих. При цьому власні цінності 

протиставляються цінностям родини. Має місце неприйняття соціальних норм і 

правил. Підліток не підкоряється ефективним щодо молодшого школяра 

впливам дорослих, у різних формах проявляє непослух, опір і протест 

(упертість, грубість, негативізм). Він заперечує належність до дітей, прагне 

бути і вважатися дорослим. Інколи стосунки підлітків з дорослими 

супроводжуються конфліктами, негативними формами поведінки, зокрема 

проявами грубості, впертості. Так, наприклад, вони прагнуть самостійно 

обирати способи виконання своїх обовʼязків і одночасно бояться проявити 

слабкість, уникають діяльності, що може спричинити чиїсь насмішки або 

відчуття невпевненості у своїх силах. Стан внутрішньої розгубленості 

маскується зовнішньою самовпевненістю. Часто підлітки стають 

соромʼязливими та замкнутими, що може супроводжуватися розвʼязністю у 

поведінці. Тому інколи за відсутності вибору підлітків швидше поводитимуться 

зухвало, ніж дозволять змусити себе до активності. 

Оскільки інколи вчителі не розуміють причин такої поведінки, більшість із 

дітей страждає від того. Часто вони відчувають власну непотрібність і 

незначущість, мають низьку самооцінку, невпевненість у собі, а ще при цьому 

не вміють виражати свої почуття. В наслідок цього зростає кількість конфліктів 

у школі і вдома.  

Студенти дізнаються, що можуть зіткнутися з неадекватною самооцінкою 

підлітка, яка проявляється в переоцінці або недооцінці своїх можливостей. При 

цьому інколи в них виникає відчуття власної невразливості, прагнення 

перевірити свої можливості, що призводить до ризикової поведінки. Схильність 

до невиправданого ризику, продиктованого бажанням самоствердитися –

особливість перехідного віку, що потребує посиленої уваги батьків та 

педагогів.  

Майбутнім вчителям наголошується, що звинувачувати в цьому самого 

підлітка не варто: у нього ще не сформована префронтальна кора головного 

мозку, яка відповідає, крім іншого, за здатність прогнозувати майбутні наслідки 

власної діяльності, за здатність контролювати переконання, що можуть 

призвести до соціально-неприйнятних результатів [5]. Психофізіологічна 

перебудова робить їх особливо чутливими і вразливими. Тривожні, а часто і 

депресивні переживання, почуття самотності можуть створювати передумови 

до розвитку різних форм аддикцій і суїцидальної поведінки [7].  
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У звʼязку зі всім сказаним вище діяльність майбутнього вчителя біології 

повинна базуватися на декількох важливих вимогах. 

По-перше, вчителю необхідно організувати безпечні умови навчання та 

уважно контролювати процес виконання учнями будь-яких дій як у кабінеті 

біології, так і за його межами (на навчально-дослідній земельній ділянці, під 

час екскурсії , на заняття гуртка тощо).  

З цією метою студенти знайомляться із посадовими обовʼязками вчителя 

біології, що передбачають такі його завдання: 

 організація виконання організаційно-технічних заходів зі створення 

здорових і безпечних умов для проведення навчального процесу в кабінеті 

біології; 

 забезпечення умов для виконання діючих правил і інструкцій з охорони і 

гігієни праці; здійснення контролю за виконанням правил діючих інструкцій; 

 забезпечення безпечного стану робочих місць учнів, лабораторного 

устаткування, приладів, інструментів, санітарного стану кабінету біології, 

лаборантської, підсобних приміщень; 

 проведення ввідного інструктажу з охорони праці з усіма учнями при 

першому відвідуванні кабінету біології; 

 проведення інструктажу на робочому місці при проведенні кожної 

лабораторної роботи з учнями; 

 розміщення навчального устаткування в кабінеті біології відповідно до 

правил і норм з охорони праці; 

 організація безпечного зберігання хімічних реактивів, легкозаймистих 

рідин, вологих препаратів тощо; 

 проведення профілактичної роботи з попередження травматизму серед 

учнів (бесіди, розповіді, лекції тощо); 

 інструктаж учнів під час проведення позакласних заходів з біології.  

По-друге, оскільки у цьому віці школярі дуже чутливі до погроз, 

застосування фізичної сили, брутальності і диктату, такт стає найважливішою 

складова у роботі з підлітком. При цьому абсолютна свобода буде  шкодити 

підліткові так само, як і тотальний контроль і заборони. Завдання майбутнього 

вчителя біології – знайти баланс між розумними обмеженнями й потребою в 

самоствердженні, яка є природньою для особистості на етапі формування. 

Оскільки підлітки найбільше переймаються визнанням однолітків, 

належністю до групи, яка має для них значення, пошуку свого місця в ній, 

важливо щоб навчання було не метою, а засобом отримання лідерства у групі, 

підвищення авторитету серед однолітків.  

У звʼязку з тим, що прагнення отримати статус дорослого закономірне для 

підліткового віку і життєво-необхідне для повноцінного психічного та 

особистого розвитку учня, молодий педагог повинен правильно сприймати 

повʼязані із цим негативні вчинки, не перешкоджати проявам дорослості, а 

скеровувати його енергію у позитивному напрямі. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДИТЯЧОГО 

ТРАВМАТИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

У статті розглядається проблема дитячого травматизму в Україні. 

Майже половина травм в дитячому віці зумовлено психофізіологічними 

причинами. Дослідження причин та їх аналіз, на нашу думку, дозволять 

розробити рекомендації  щодо профілактики дитячого травматизму. 

Ключові слова: травматизм, підростаюче покоління, причини, 

психологічні особливості, профілактика. 

 

The article deals with the problem of childhood trauma in Ukraine.  Almost half 

of childhood injuries are due to psychophysiological causes. The research of causes 

and their analysis will allow us to develop recommendations for the prevention of 

childhood trauma. 
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За останні десятиліття рівень здоровʼя підростаючого покоління в Україні 

знизився до критичної межі. Майже 90 % учнів загальноосвітніх шкіл, 

студентів мають відхилення у стані здоровʼя, у 60 % дітей та підлітків 

діагностуються різноманітні дефекти фізичного розвитку. Понад 50 % школярів 

мають незадовільну фізичну підготовленість. Складною педагогічною і 

медичною проблемою сьогодення залишається дитячий травматизм. Саме на 

дитячий вік припадає 25–30 % усіх травмованих [1]. 

Обставини виникнення травм у дитячому віці істотно відрізняються від 

тих, у яких травмуються дорослі. Вони найчастіше виникають під час гри та 

більшою мірою, ніж у дорослих, повʼязані з рівнем виховання, віковими та 

індивідуально-психологічними особливостями дитини, умовами життя. 

Вивчення всіх обставин, що призвели до травми дитини, вважають одним з 

основних шляхів боротьби з дитячим травматизмом [7; 5]. 

Проведені дослідження показали, що до 50 % травм у дитячому віці 

зумовлено психологічними причинами. Тому їх виявлення є важливим 

чинником у профілактиці дитячого травматизму. У психологічних 

дослідженнях виділяють три основні підходи: клінічний, статистичний та метод 

моделювання [3]. 

Психологічні причини травм дітей з точки зору причинно-наслідкового 

звʼязку ряд авторів поділяють на кілька груп [3; 7]. До першої групи причин 

належать такі, що повʼязані з поведінкою самої дитини, котра отримала травму 

– 42,8 %. До другої – дії інших дітей, у середовищі яких знаходився 

травмований (33 %). До третьої – дії дорослих, що знаходилися біля потерпілої 

дитини (24 %). 

Найпоширенішими причинами першої групи виникнення травм є низький 

рівень координації рухів та вміння володіти власним тілом; відсутність навичок 

виконання дії; невміння передбачити можливі наслідки вибраної дії; відсутність 

знань про небезпеку або недостатній їх рівень; нехтування відомою небезпекою 

через сильну мотивацію, психофізіологічні стани (втома, емоційне збудження, 

ігровий раж) [3]. 

До другої групи належать травми, отримані потерпілим унаслідок дії 

оточення однолітків. Найчастіше діти травмують однолітків під час гри, або 

поза грою, як правило, не помітивши однолітка. Особливої уваги заслуговують 

випадки травматизму, повʼязані з фізичним насильством [11]. 

У третій групі, до якої належать причини, повʼязані з діями дорослих, Це 

недогляд за дітьми, відсутність контролю за їх поведінкою, недостатньо 

безпечне середовище перебування дітей [3; 1]. 

Психологічні особливості дітей більшість авторів вивчає за віковими 

групами, що відповідають віковій періодизації, прийнятій у дитячій психології 

8; 2]. 
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Дослідження Г. К. Єрмакової [2] показали, що серед дітей, які отримали 

травму опорно-рухового апарату, 10 % – учні старшої вікової групи, 50% – 

середньої та 40 % – молодшої вікової групи. Високий рівень дитячого 

травматизму у середній та молодшій вікових групах повʼязаний з поведінкою 

учнів, в якій чітко проявляються типологічні особливості вищої нервової 

діяльності. 

Більшість психологів указують перш за все на імпульсивність – схильність 

негайно діяти під впливом безпосередніх імпульсів, з випадкових причин, не 

обдумавши всіх обставин. Віковою особливістю характеру є загальна 

недостатність волі (особливо у віці 7–8 років), вередливість [4]. 

Школярі молодших класів дуже емоційні, що проявляється, по-перше, у 

сприйнятті, спостереженні, розумовій діяльності, зумовленій емоціями. По-

друге, діти цих вікових категорій не вміють стримувати свої почуття, 

контролювати їх зовнішні прояви, вони дуже безпосередні та відверті у проявах 

радості, горя, суму, страху, незадоволення. По-третє, молодші школярі 

відрізняються великою емоційною нестійкістю, частою зміною настрою, 

схильністю до афектів, стресу [6]. 

Більшість дітей, що отримали травму, були емоційно нестійкими, що 

зумовлювало їх неадекватну поведінку у стресових ситуаціях [7].  

Вивчення успішності учнів, які отримали травми, показало, що майже 

половина з них мали середній бал шкільних оцінок нижчий від середнього 

статистичного. З опитування учнів, котрі отримали травми у побуті, було 

виявлено, що в різних гуртках та секціях займаються тільки пʼята частина з них, 

що в 4 рази менше, ніж серед загалу школярів [9]. 

Таким чином, прослідковується певний взаємозвʼязок між частотою 

травмування дітей та їх педагогічною характеристикою. Ці дані дали змогу 

О. В. Воробйовій, А. І. Затьокіну, Г. К. Єрмаковій припустити, що чим вища 

успішність учнів, тим вони активніше беруть участь у суспільній праці, тим 

організованіше проводять свій вільний час, займаючись у гуртках, секціях, 

унаслідок чого мають менше шансів отримати травму. 

Детальний аналіз обставин виникнення травм у дітей показує, що 

травматизм на 82,5 % залежить від так званого «травмонебезпечного субʼєкта», 

тобто дитини, і тільки у 17,5 % випадків – від «травмонебезпечних ситуацій» 

[10]. Проте 61 % травм діти отримують внаслідок недостатнього врахування їх 

вікових та психологічних особливостей дорослими. У 15,3 % випадків 

основною передумовою отримання травм дітьми стали їх індивідуально-

психологічні особливості. Психологічні передумови виникнення травм у дітей, 

як правило, не є провідними, однак відіграють певну роль. Без урахування 

індивідуально-психологічних особливостей неможливо правильно виробити 

дієві профілактичні заходи у боротьбі з дитячим травматизмом [6]. 

Однією з важливих причин отримання травм, на думку С. А. Скворцова, 

В. В. Зарєцкова [2], є нездатність дитини усвідомлювати та оцінювати 

наростання величини психічного та фізичного напруження у процесі занять 

фізичними вправами. 
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Таким чином, вивчення соціально-психологічної природи дитячого 

травматизму дозволяє припустити існування обʼєктивної схильності дітей до 

травм опорно-рухового апарату. Значущими чинниками, що впливають на 

травматизм дітей є порушення уваги, труднощі аналізу та прогнозування 

ситуацій, схильність до фрустрації та нестійкість психоемоційних процесів. 

Подальші дослідження та їх аналіз, на нашу думку, дозволять розробити 

рекомендації щодо профілактики дитячого травматизму, враховуючи 

індивідуально-психологічні особливості дітей. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВʼЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВЧИТЕЛЯ 
 

У статті виділено основні здоровʼязбережувальні технології та їх 

впровадження в навчально-виховному процесі початкової школи. Розкрито 

методологічні підходи вчителя до питання здоровʼязбереження учнів 

молодшого шкільного віку. Розглянуто здоровʼязбережувальні аспекти 

самоаналізу уроку в початковій школі.  

Ключові слова: здоровʼя, школяр, учитель, початкова школа, 

здоровʼязбережувальні технології, урок. 

 

This article deals with the main healthcare methods and their implementation in 

the educational process in primary schools. The authors have analyzed the 

healthcare methods that teachers can apply during the lessons. The healthcare 

aspects of the self-analysis have been emphasized in the article.  

Key words: health, schoolchild, teacher, primary school, healthcare methods, 

lesson. 

 

В умовах реалізації концепції Нової української школи велика увага 

приділяється питанню здоровʼязбереження школярів. Адже здоровʼя школяра, 

його соціально-психологічна адаптація, гармонійний фізичний і психічний 

розвиток багато в чому визначаються середовищем, в якому він перебуває. Для 

дитини молодшого шкільного віку цим середовищем є система початкової 

освіти, де вона проводить значну частину своєї життєдіяльності. Водночас, як 

свідчать дослідження науковців у галузі вікової фізіології та шкільної гігієни, 

шкільне освітнє середовище породжує чинники ризику порушень здоровʼя 

школярів, серед яких: стресова педагогічна тактика; невідповідність методик і 

технологій навчання віковим і функціональним можливостям школярів; 

недотримання елементарних фізіологічних і гігієнічних вимог до організації 

навчального процесу; інтенсифікація навчального процесу; відсутність 

здоровʼязбережувальної компетентності в педагога. Традиційна організація 

навчально-виховного процесу може спричиняти постійні стресові 

перевантаження, які призводять до порушення  саморегуляції фізіологічних 

функцій у школярів і сприяють розвитку хронічних хвороб. У звʼязку з цим 

педагог повинен бути компетентним у питаннях здоровʼязбереження школярів, 

знати і вміти впроваджувати оздоровчі технології, спрямовані на безпечні 

умови для перебування, навчання і праці в школі та розвʼязання завдання 
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раціональної організації навчально-виховного процесу з урахуванням вікових, 

індивідуальних особливостей школярів та гігієнічних нормативів.  

Здоровʼязбережувальна освітня технологія – система, що створює 

максимально можливі умови для збереження, зміцнення і розвиток духовного, 

емоційного, інтелектуального і фізичного здоровʼя всіх субʼєктів освіти (учнів, 

педагогів). Педагогічні технології, якими користується вчитель на уроці, 

можуть бути визначені (кількісно чи якісно) за ступенем впливу їх на здоровʼя 

учнів. Саме тому для збереження і зміцнення здоровʼя школярів вчитель 

повинен мати фізіологічні, психологічні та духовні резерви індивідуального 

здоровʼя. 

Науковці в галузі педагогіки, психології, валеології, шкільної гігієни 

(І. В. Братищенко, С. Г. Дудко, Г. М. Мешко, С. В. Гозак, Н. С. Полька, 

О. М. Лукʼянова, І. Д. Сонькін, Л. М. Даниленко, М. С. Гончаренко, та ін.) 

підкреслють, що здоровʼязбережувальними освітніми технологіями необхідно 

вважати всі педагогічні технології, які не приносять шкоди здоровʼю учнів. При 

цьому дослідниця Г. М. Мешко наголошує на впровадженні педагогічних 

технологій, спрямованих на збереження і оптимізацію резервних можливостей 

організму дітей і підлітків, підтримання високої працездатності і оптимальному 

сприянню розвитку фізичних, психічних можливостей  соціально здорової 

особистості [7, c. 157]. У публікаціях Н. Денисенко [2], В. М. Єфіменко [4], 

Н. Є. Лупаренко, О. І. Попової, П. І. Потейко та Л. А. Суханової [6] 

проаналізовано сутність, види здоровʼязбережувальних технологій та їх 

ефективність в зміцненні здоровʼя школярів.  

Здоровʼязбережувальний супровід організації навально-виховного процесу 

в початковій школі висвітлено науковцями О. Ващенко та С. Свириденко [1, 

c. 2–4]. Дидактична модель формування здоровʼязбережувального навчального 

середовища початкової школи розкрита в дослідженні С. Г. Дудко [3, c. 32–34]. 

Незважаючи на наявність значної кількості публікацій, присвячених 

переважно аналізу здоровʼязбережувальних освітніх технологій, в літературі 

обмаль напрацювань стосовно методологічних підходів вчителя до 

здоровʼязбереження учнів молодшого шкільного віку. 

Аналізуючи напрацювання вчених із зазначеної проблеми, слід 

підкреслити, що під час професійної діяльності вчитель початкової школи 

повинен орієнтуватися на таких основних групах здоровʼязбережувальних 

технологій:  

 технології, що забезпечують гігієнічно оптимальні умови освітнього 

процесу;  

 технології оптимальної організації навчального процесу і фізичної 

активності школярів;  

 різноманітні психолого-педагогічні технології, які використовуються на 

уроках і в позаурочній діяльності педагогами і вихователями.  

При побудові уроку із позицій здоровʼязбереження школярів педагог 

повинен дотримуватися основних методологічних підходів, до яких слід 

віднести:  
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По-перше – правильна організація уроку. При цьому головне завдання 

педагога – навчити школяра робити запит на потрібну інформацію і отримувати 

необхідну відповідь. У звʼязку з цим потрібно сформувати у нього інтерес, 

мотивацію до пізнання, навчання, усвідомлення того, що він хоче дізнатися, 

готовність і вміння поставити (сформулювати) питання. Постановка запитань є 

показником входження учня в обговорювану проблему і, отже, хорошого рівня 

його розумової працездатності; проявом і тренуванням пізнавальної активності;  

показником адекватно розвинених комунікативних навичок. Таким чином, 

кількість і якість питань, що ставляться учнем, служать одними з індикаторів 

його психофізичного стану, психологічного здоровʼя, а також тренують його 

успішність в навчальній діяльності. 

По-друге, використання методів для активізації ініціативи і творчого 

самовираження учнів. Учитель повинен звернути увагу на методи вільного 

вибору (вільна бесіда, вибір дії, його способу, вибір прийомів взаємодії, 

свобода творчості і т. п.); активні методи (учні в ролі учителя, читання дією, 

обговорення в групах, рольова гра, дискусія тощо); методи, спрямовані на 

самопізнання і розвиток (інтелекту, емоцій, спілкування, уяви, самооцінки і 

взаємооцінки); вміти використати можливості показу відеоматеріалів для 

інсценування дискусії, обговорення, прищеплення інтересу до пізнавальних 

програм тощо. Застосування зазначених методів сприятиме високому рівню 

розумової працездатності, що є одним із  хороших показників функціонального 

стану центральної нервової системи.   

По-третє, використання каналів сприйняття інформації. Особливості 

сприйняття визначаються однією з найважливіших властивостей 

індивідуальності – функціональною асиметрією мозку: розподілом психічних 

функцій між півкулями. Виділяють різні типи функціональної організації двох 

півкуль мозку: лівопівкульні діти – при домінуванні лівої півкулі, для них 

характерний словесно-логічний стиль пізнавальних процесів, схильність до 

абстрагування і узагальнення; правопівкульні діти – домінування правої 

півкулі, для цього типу характерно конкретно-образне мислення і уява; 

рівнопівкульні діти – у них відсутнє яскраво виражене домінування однієї з 

півкуль. На основі переважних каналів сприйняття інформації розрізняють: 

аудіальне сприйняття;  візуальне сприйняття; кінестетичне сприйняття. Знання 

цих характеристик дітей дозволить педагогові викладати навчальний матеріал 

на доступній для усіх учнів мові, полегшивши процес його запамʼятовування. 

По-четверте – розподіл інтенсивності розумової діяльності. При 

організації уроку з точки зору здоровʼязбереження учнів виділяють три основні 

етапи, які характеризуються своєю тривалістю, обсягом навантаження і 

характерними видами діяльності. Ефективність засвоєння знань учнів упродовж 

уроку така: 5–25-а хвилина – 80 %; 25–35-а хвилина – 60–40 %; 35–40-а 

хвилина – 10 %. Урок, організований на основі принципів здоровʼязбереження, 

не повинен призводити до того, щоб учні закінчували навчання з сильними і 

вираженими формами стомлення. Фізіологічними дослідженнями виявлено, що 

в учнів, які закінчують заняття з сильним і вираженим стомленням, 
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діагностується неспецифічна напруга організму – десинхроноз, що є основою 

формування психосоматичних захворювань. Отже, знижуючи стомлення, 

підтримуючи і відновлюючи працездатність учнів, контролюючи її зміну в ході 

процесу навчання, педагог сприятиме збереженню їх здоровʼя.  

По-пʼяте – зняття емоційної напруги. Використання ігрових технологій, 

ігрових навчальних програм, оригінальних завдань і задач, введення в урок 

історичних екскурсів і відступів сприяють зняттю емоційної напруги. Цей 

прийом також дозволяє вирішити одночасно декілька різних завдань: 

забезпечити психологічне розвантаження учнів, дати їм відомості розвиваючого 

і виховного плану, спонукати до активізації самостійної пізнавальної діяльності 

тощо. Хороший ефект дає використання інтерактивних навчальних програм, які 

викликають незмінний інтерес у школярів, одночасно знімаючи у них стрес і 

напругу.  

По-шосте – охорона здоровʼя і пропаганда здорового способу життя. 

Охорона здоровʼя дитини включає не лише створення необхідних гігієнічних і 

психологічних умов для організації навчальної діяльності, але й профілактику 

різних захворювань, а також пропаганду здорового способу життя. З цією 

метою вчитель повинен навчити дитину з шкільних років відповідально 

відноситися до індивідуального здоровʼя, включати питання  здоровʼя при 

вивченні різних дисциплін, що дозволить показати учневі, як співвідноситься 

матеріал, що вивчається, з повсякденним життям, привчати його постійно 

піклуватися про своє здоровʼя [5, c. 49–50]. 

По-сьоме – самоаналіз уроку вчителем із позицій здоровʼязбереження 

учнів. Проводячи самоаналіз уроку з точки зору збереження здоровʼя школярів, 

доцільно звертати увагу на наступні аспекти уроку:  

 дотримання санітарно-гігієнічних вимог і нормативів у класі (кабінеті): 

чистота, температура і свіжість повітря, раціональність освітлення класу і 

дошки, наявність/відсутність монотонних, неприємних подразників; 

 кількість видів навчальної діяльності, які використовуються вчителем: 

опитування учнів, письмо, читання, слухання, розповідь, розгляд наочних 

посібників, відповіді на запитання, практичне заняття. Нормою вважається 4–7 

видів за урок. Одноманітність уроку сприяє стомлюваності школярів. В той же 

час  необхідно памʼятати, що часта зміна однієї діяльності на іншу вимагає від 

учнів додаткових адаптаційних зусиль. Це також сприяє зростанню 

стомлюваності;  

 кількість видів викладання, які використовуються учителем: словесний, 

наочний, аудіовізуальний, самостійна робота та ін. Норма – не менше три за 

урок. Чергування видів викладання - не пізніше ніж через 10–15 хвилин; 

 пози учнів і їх чергування залежно від характеру виконуваної роботи. 

Ступінь природності пози школярів на уроці може служити хорошим 

індикатором психологічної дії учителя. Авторитаризм учителя призводить до 

руйнівного впливу на здоровʼя, який полягає в тому, що діти на його уроках 

надмірно напружені, що не лише різко підвищує рівень невротизації школярів, 

але й згубно відбивається на їх характері; 
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 фізкультхвилинки і фізкультпаузи, які є обовʼязковою складовою 

частиною уроку. Необхідно звернути увагу на їх зміст і тривалість (норма – на 

15–20 хвилині уроку по 1 хвилині з 3-х легких вправ з 3–4 повтореннями 

кожного), а також емоційний клімат під час виконання вправ і наявність у 

школярів бажання їх виконувати;  

 позитивної оцінки заслуговує включення в змістовну частину уроку 

питань, повʼязаних зі здоровʼям і здоровим способом життя. Вміння учителя 

виділити і підкреслити питання, повʼязані зі здоровʼям, є одним із критеріїв 

його педагогічного професіоналізму;  

 наявність в учнів мотивації до навчальної діяльності на уроці: інтерес до 

заняття, прагнення більше дізнатися, радість від активності, інтерес до 

матеріалу, що вивчається тощо. Оцінюється рівень цієї мотивації і методи її 

підвищення, які використовує учитель; 

 сприятливий психологічний клімат на уроці, який також є одним із 

показників успішності його проведення: заряд позитивних емоцій, отриманих 

школярами і самим учителем;  

 вираз обличчя учителя. Урок неповноцінний, якщо на ньому не було 

емоційно-смислових розрядок: посмішок, доречних дотепних жартів, 

використання приказок, афоризмів із коментарями, музичних хвилинок тощо;  

 момент настання стомлення учнів і зниження їх навчальної активності  

визначається в ході спостереження за зростанням рухових і пасивних 

відволікань школярів у процесі навчальної роботи. Норма – не раніше чим за 5–

10 хвилин до закінчення уроку; 

 темп і особливості закінчення уроку. Бажано, щоб завершення уроку 

було спокійним: учні мали можливість поставити учителеві запитання, учитель 

міг прокоментувати завдання додому, попрощатися зі школярами.  

Інтегральним показником ефективності проведеного заняття можна 

вважати субʼєктивні показники здоровʼя, стан і вигляд учнів після завершення 

уроку.  

Отже, під час організації навчально-виховного процесу в початковій 

школі, вчитель повинен упроваджувати основні здоровʼязбережувальні 

технології (освітні, гігієнічні, психолого-педагогічні) з урахуванням деяких 

методологічних підходів до правильної організації уроку, використання методів 

для активізації ініціативи і творчого самовираження учнів та каналів 

сприйняття інформації, розподілу інтенсивності розумової працездатності 

впродовж уроку, зняття емоційної напруги, пропаганди здорового способу 

життя.  
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future specialists in occupational safety during their professional training in higher 
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Recently, the problem of preserving and strengthening human health in the 

context of universal human values is becoming increasingly important due to the 

deteriorating environmental conditions in Ukraine caused by the negative 

consequences of human activities in the environment and the presence of bad habits 

among young people, which leads to increased morbidity among student youth. 

Therefore, the world community attributes the problem of human health in the 

broadest sense to global ones since the future of each country and its political, social 

and economic levels depend on how it cares about the health of the younger 

generation and creates favourable conditions for young people to maintain and 
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strengthen their health. Thus, preserving and strengthening the health of young 

people serve not only as personal needs but also as important social values.  

Indeed, Ukraineʼs integration into the world educational community and the 

introduction of European educational standards require that the conceptual provisions 

of training future specialists in occupational safety should be reviewed since the 

country needs competent professionals who are competitive in the labour market, 

able to adapt to a rapidly changing information-and-technology society, solve 

important professional tasks independently and creatively and have the capacity for 

innovative professional activity. An important step in solving this problem is the 

implementation of a competency-based approach into the content of higher education 

and the focus of curricula on developing key competencies, including health 

promotion competency, which allows one to realize oneself in modern society. 

Under the notion of competency-based approach one can understand orientation 

of the education process towards forming and developing key (basic, main) and 

subject competencies of the individual, the concept of competency has become 

widespread during the early 1970s – in Western and during the late 1980s – in 

Ukrainian science. The result of this process will be the formation of general 

competency, which is a set of key competencies, an integrated personality trait [2, 

p. 64]. 

Consequently, competency-based approach involves the focus of the education 

process in higher education on forming and developing basic, key and subject 

competencies of the individual. The result of such an orientation is the formation of 

general competency, which serves as integration of personal qualities and creations. 

Experts from the countries of the European Union define the concept of 

competency as the ability to apply knowledge and skills that ensures the active use of 

learning achievements in new situations. The International Board of Standards of 

Training, Performance and Instruction defines the notion of competency as the ability 

to carry out a qualified activity, task or work. Accordingly, the concept of 

competency contains a set of knowledge, skills and attitudes that enable the 

individual to act effectively or perform functions aimed at achieving certain standards 

in a professional field or activity [5]. 

Certain legal documents and individual studies state that the concept of 

«competency» is rather multifaceted. O. Ovcharuk [2] considers competency as an 

evaluative category characterizing a person as an object of professional activity, his 

or her ability to successfully fulfil professional duties. I. Zimniaia [6] defines 

competency as an intellectual and personally determined socio-occupational 

characteristic of the individual, their personal quality. The scholar emphasizes that 

competences as internal, hidden, potential psychological formations are disclosed in 

competencies of the specialist. J. Raven [3] defines the concept of competency as a 

specific ability necessary for effective implementation of a concrete action in a 

particular subject field, which includes highly specialized knowledge, a particular 

kind of subject skills, ways of thinking and understanding of responsibility for their 

actions. To be competent means to have a set of specific competencies of different 

levels.  
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An analysis of scientific literature has proved that the problems of health 

preservation, health preserving competency and its structure have been investigated 

by L. Hrytsiuk, A. Liakisheva, O. Yugova, I. Zimniaia et al.). In particular, 

L. Hrytsiuk & A. Liakisheva believe that health preserving (health saving) 

competency is an integrative quality of the individual, which ensures successful 

preservation and strengthening of children and young peopleʼs physical, social, 

mental and spiritual health in a social environment [1, p. 145]. I. Zimniaia [6] 

examining professional competency of graduates relates health preserving 

competency to a group of competencies of the individual as personality, the subject 

of activity and communication. In this case, health preserving competency, in her 

opinion, includes knowledge and compliance with the norms of a healthy lifestyle, 

knowledge of the danger of smoking, alcoholism, drug addiction, AIDS; knowledge 

and observance of hygiene rules, everyday life; physical culture, freedom and 

responsibility for choosing a way of life.  

Health preserving competency should include a system of knowledge and ideas 

about positive and negative changes in the state of their own health and the health of 

others; the ability to create and develop a health preserving educational environment; 

the ability to apply various methods of preventive healthcare as well as educational 

technologies promoting studentsʼ health preservation; the ability to investigate 

effectiveness of the education process regarding health preservation; the ability to 

organize and implement preventive healthcare. 

Health preserving competence involves not only medical and valeological 

informativeness, but also application of the acquired knowledge in practice, 

possession of methods of health promotion and diseases prevention. 

Forming health preserving competency of students is associated with natural, 

political, social, economic, cultural and a number of other factors. It should be noted 

that an important factor in forming health preserving competency is forming a 

responsible attitude of the individual towards their health and the health of others. In 

particular, according to Ye. Sviridiuk, purposeful forming studentsʼ health preserving 

competency ensures development of personality who consciously takes care about 

their health and the health of others, adheres to a healthy lifestyle, which enables 

them to work qualitatively, fully and productively as well as to study [4, p. 237]. 

Thus, health preserving competency is a quality formed at a certain stage of 

activity within the framework of a certain socio-occupational situation that is based 

on individual psychological qualities of personality and is integral and systemic. In 

this regard, higher education should orient future occupational safety and health 

specialists toward acquiring concrete knowledge, abilities and skill needed to 

organize health preserving activity and foster a healthy lifestyle.  

The educational process focused on competency-based approach should take 

into account socio-economic factors and modernization of the national higher 

education system to integrate it into the European Higher Education Area, the 

increasing demands of society for the professionalism of graduates and the need of 

every young person to feel competent and competitive in the labour market. 
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Based on the analysis of scientific literature, we believe that forming health 

preserving competence of future occupational safety and health specialists is an 

integral property of personality, acquired during the process of learning and practical 

activity, which characterizes their aspiration and ability (readiness) to realize their 

potential (knowledge about human and health, abilities, skills, inclinations, 

experience, personal qualities, etc.) in the ability to organize activities in matters of 

healthy lifestyle and health preservation. 
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У статті представлена методика діагностики сформованості 

здоровʼязбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку. Подані 

критерії і показники, за якими визначається наявний у дошкільників рівень 

сформованості здоровʼязбережувальної компетентності. Описані методи, які 

забезпечують отримання необхідних для аналізу даних.  

Ключевые слова: здоровʼязбережувальна компетентність, діти 

дошкільного віку, методика діагностики, критерії, показники, методи. 
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The article presents the methodology of diagnostics of the formed health-saving 

competence in pre-school children. It gives criteria and indexes with the help of 

which one can define the existing level of formed health-saving competence in pre-

school children. The methods which allow getting the data needed for the analysis 

are described in it.  

Key words: health-saving competence, pre-school children, methodology of 

diagnostics, criteria, indexes, methods. 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетним завданням держави 

є збереження і зміцнення здоровʼя населення країни. Особлива увага 

приділяється дітям дошкільного віку, оскільки в цей віковий період 

закладається фундамент подальшого здорового життя особистості. Тому 

впровадження в освітній процес технології формування 

здоровʼязбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку  має бути 

одним із важливих аспектів діяльності закладів дошкільної освіти. 

Основоположним моментом для зазначеної діяльності є визначення 

ефективності технології через діагностику рівнів сформованості 

здоровʼязбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку після 

проведення відповідного педагогічного експерименту.  

Останнім часом активізувалися дослідження проблеми формування 

компетентності у дітей дошкільного віку. До кола наукових інтересів увійшли 

такі аспекти компетентності дошкільників: життєва (О. Кононко та ін.), 

соціальна (В. Кузьменко, Т. Поніманська, І. Рогальська та ін.), математична 

(Л. Зайцева, С. Скворцова, В. Старченко, К. Щербакова та ін.), комунікативна 

(А. Богуш, А. Гончаренко, О. Дзюба та ін.), фізична (С. Замрозевич) тощо. 

Водночас, створення технології формування здоровʼязбережувальної 

компетентності дітей дошкільного віку, розробки методики діагностування її 

ефективності не було предметом спеціального дослідження український 

учених. 

Для визначення рівнів сформованості здоровʼязбережувальної 

компетентності у дітей дошкільного віку нами була розроблена відповідна 

діагностувальна методика. Її основу склали критерії і показники, обґрунтовані в 

наших попередніх публікаціях [1, с. 48−53]. Кожен із критеріїв розкривався 

через систему показників, що відображали ступінь сформованості мотиваційно-

ціннісного, когнітивно-усвідомлюваного та діяльнісно-поведінкового 

компонентів здоровʼязбережувальної компетентності. Кожен показник 

досліджувався за допомогою спеціально дібраних методів. Представляємо опис 

методики визначення рівнів сформованості здоровʼязбережувальної 

компетентності у дітей дошкільного віку за окремими критеріями і 

показниками.  

Мотиваційно-ціннісний компонент здоровʼязбережувальної 

компетентності визначався через мотиваційно-ціннісний критерій. 

За першим показником зазначеного критерію − домінантність здоровʼя в 

системі цінностей особистості − дослідження проводилося за допомогою 
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методу альтернативного вибору «Що для людини найважливіше». 

Враховуючи той факт, що дошкільникам важко визначити життєві цінності або 

вибудувати ієрархію цінностей, нами було запропоновано для них можливість 

вибору однієї цінності з поданих нижче пар. У кожній парі обовʼязково було 

представлено поняття «здоровʼя». Відповіді дітей фіксували у протоколах, бали 

виставляли відповідно до критеріїв оцінки відповідей. 

За другим показником мотиваційно-ціннісного критерію − інтерес щодо 

чинників, які сприяють збереженню здоровʼя − визначали рівень 

сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту здоровʼязбережувальної 

компетентності під час спостереження за життєдіяльністю дітей. Результати 

спостережень були зафіксовані у «карті проявів інтересу до чинників, що 

сприяють здоровʼю». У карті представлено дванадцять життєвих навичок, які 

мають бути сформовані у дошкільників. Рівень зацікавленості дитиною 

чинниками здоровʼязбереження визначався за частотою прояву інтересу у неї 

протягом всього періоду спостереження. За часто проявлений інтерес до 

конкретної життєвої навички дитина отримувала 2 бали, інколи − 1 бал, ніколи 

− 0 балів. 

За третім показником мотиваційно-ціннісного критерію − позитивна 

мотивація на формування здоровʼязбережувальних життєвих навичок і 

дотримання здорового способу життя − виявляли рівень сформованості 

мотиваційно-ціннісного компоненту за допомогою тесту «Чому потрібно бути 

здоровими?». Тест складався з дванадцяти запитань, які відображали сутність 

життєвих навичок, що сприяють фізичному, соціальному, психічному і 

духовному здоровʼю. На кожне питання пропонувалося по три варіанти 

відповідей (а, б, в). У відповідях «А» (1 бал) подавалися міркування, які 

ґрунтуються на зовнішній мотивації виконання дії. У відповідях «Б» (2 бали) 

пояснення центруються на негативному аспекті дії. У відповідях «В» (3 бали) 

ціннісний акцент робиться на здоровʼязбережувальному компоненті.  

Когнітивно-усвідомлюваний компонент здоровʼязбережувальної 

компетентності визначався через когнітивно-усвідомлюваний критерій. За 

першим показником зазначеного критерію − знання про ознаки здоровʼя − 

дослідження проводилося за допомогою методу незакінченого речення. Дітям 

пропонувалося продовжити думку «Я думаю, що здорова людина така…». Усі 

отримані дані фіксувалися у протоколі. За кількістю ознак визначався рівень 

знань дітей. 

За другим показником когнітивно-усвідомлюваного критерію − знання 

про основні чинники збереження здоровʼя − досліджували рівень 

сформованості когнітивно-усвідомлюваного компоненту 

здоровʼязбережувальної компетентності під час бесіди з дітьми. Результати 

бесіди були зафіксовані у протоколі. Питання підбиралися таким чином, щоб 

мати можливість виявити знання дітей щодо змісту дванадцяти життєвих 

навичок, в основі яких закладені чинники збереження здоровʼя. Відповіді на 

запитання оцінювалися за 4-бальною системою. 
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Рівень сформованості когнітивно-усвідомлюваного компоненту 

здоровʼязбережувальної компетентності за третім показником когнітивно-

усвідомлюваного критерію − знання й усвідомлення правил здорового способу 

життя − визначали під час створення дітьми колажу «Шлях до здоровʼя». 

Діти мали зробити колаж із запропонованих картинок, на яких зображено дії, 

що відповідають здоровому способу життя.  

Діяльнісно-поведінковий компонент здоровʼязбережувальної 

компетентності визначався через діяльнісно-поведінковий критерій. За першим 

показником зазначеного критерію − застосування у повсякденній діяльності 

життєвих навичок, що забезпечують збереження здоровʼя дослідження 

проводилося за допомогою спостереження за життєдіяльністю дітей. 

Результати спостережень були зафіксовані у «карті застосування 

здоровʼязбережувальних життєвих навичок» У карті представлено показники 

застосування дитиною дванадцяти здоровʼязбережувальних життєвих навичок, 

які будуть формуватися у дошкільників. Відповідно до отриманих результатів, 

визначалися рівні сформованості даного аспекту діяльнісно-поведінкового 

компоненту здоровʼязбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку. 

Рівень застосування дитиною здоровʼязбережувальних життєвих навичок  

визначався за частотою їх прояву протягом всього періоду спостереження. За 

часто проявлену життєву навичку дитина отримувала 2 бали, інколи − 1 бал, 

ніколи − 0 балів.  

За другим показником діяльнісно-поведінкового критерію − володіння 

навичками здоровʼязбережувального способу дії − визначали рівень 

сформованості діяльнісно-поведінкового компоненту здоровʼязбережувальної 

компетентності у процесі виконання дітьми практичних завдань. Практичні 

завдання були підібрані таким чином, щоб мати можливість виявити наявність 

у дітей життєвих навичок, що сприяють збереженню фізичного, соціального, 

психічного і духовного здоровʼя. Виконання практичних завдань оцінювалося 

за 4-бальною системою.  

Рівень сформованості діяльнісно-поведінкового компоненту 

здоровʼязбережувальної компетентності за третім показником діяльнісно-

поведінкового критерію − вміння оцінити власну поведінку і поведінку інших 

людей з позиції здорового способу життя − визначали під час проведення 

аналізу ситуацій «Чи правильно вчинили?». Діти мали, прослухавши ситуацію, 

проаналізувати її і дати відповідь «так» чи «ні». За правильну відповідь 

додавали 1 бал, за неправильну відповідь або відмову відповідати – 0 балів. За 

змістом ситуацій відповідь «так» була правильною у 7 випадках, а відповідь 

«ні» – у 5 випадках.  

Презентована методика забезпечує можливість визначити рівні 

сформованості окремих компонентів здоровʼязбережувальної компетентності, а 

саме: мотиваційно-ціннісного, когнітивно-усвідомлюваного, діяльнісно-

поведінкового. Отримані дані дозволять вичислити рівні сформованості 

здоровʼязбережувальної компетентності у дошкільників та діагностувати 
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ефективність технології формування здоровʼязбережувальної компетентності 

дітей у дошкільного віку. 
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РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК БІОЛОГІЧНА ПОТРЕБА ОРГАНІЗМУ І 

ЗАПОРУКА ЗДОРОВОГО ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ 

 

У статті розглянуто роль рухової активності у здоровому житті 

студентства. Виділені основні чинники рухової активності – біологічні, 

соціальні та особистісні, а також фактори від яких вона залежить. Доведено, 

що рухова активність є основним засобом, що затримує вікові погіршення 

фізичних якостей та зниження адаптаційних здібностей організму в цілому, і 

серцево-судинної системи зокрема, які незворотні в процесі інволюції. 

Ключові слова: рухова активність, здоровий спосіб життя, адаптаційні 

можливості. 

 

The role of motor activity in the healthy life of students is considered in the 

article. The main factors of motor activity – biological, social and personality, as 

well as factors on which it depends are highlighted in it.  The motor activity is the 

main means of delaying age-related deterioration of physical qualities and a 

decrease in the adaptive abilities of the body as a whole, and of the cardiovascular 

system in particular, which are irreversible in the process of involution is proved. 

Key words: physical activity, healthy lifestyle, adaptive capabilities. 

 

На сучасному етапі розвитку національної вищої школи в Україні 

важливим стратегічним завданням реформування змісту освіти є необхідність 

сприяння фізичному, психічному здоровʼю молоді, врахування потреб 

індивідуальної корекційно-компенсаційної спрямованості навчання і виховання 

студентів, утвердження пріоритетів здорового способу життя молодої людини. 

Проблемами рухової активності займались, багато вчених О. В. Андрєєва, 

Г. Л. Апанасенко, И. В. Муравов, С. М. Канішевський, Т. Ю. Круцевич, 
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А. Г. Рибковський, А. В. Цьось [1; 2; 3; 4; 5]. Досвід вчених в галузі фізичного 

виховання свідчить, що обмеженість рухової активності призводить до 

виникнення ряду захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної, 

дихальної, нервової, ендокринної та травної систем, проблем з надлишковою 

вагою та інше. Також вченими визначено таку норму рухової активності, яка б 

повністю забезпечила біологічні потреби в русі, відповідала нормам та сприяла 

формуванню та зміцненню здоровʼя у загальноосвітніх навчальних закладах 

Щодо рухової активності, її людини розуміють як будь – який рух тіла, 

зроблений скелетними мʼязами, у результаті якого збільшуються енергозатрати, 

що є вищими від основного обміну [4]. 

Рухова активність є складовою способу життя й поведінки людини, яка 

визначається соціально-економічними й культурними чинниками, залежить від 

організації фізичного виховання, морфофункціональних особливостей 

організму, типу нервової системи, кількості вільного часу, мотивації до занять, 

доступності спортивних споруд [2, с. 57]. 

Рухова активність обумовлюється трьома чинниками – біологічними, 

соціальними та особистісними [5, с. 204]. Обсяг рухової активності 

студентської молоді й потреби їх організмів у ній залежать також від віку, статі, 

типу конституції, морфо-функціональних можливостей, типу нервової системи, 

спадковості, рівня фізичної підготовленості, мотивації до занять, способу 

життя, географічних і кліматичних умов, кількості вільного часу та характеру 

його використання тощо. 

Всесвітня організація охорони здоровʼя розглядає рухову активність 

(physical activity) як будь-який рух тіла людини, що здійснюється завдяки 

роботі скелетних мʼязів та супроводжується додатковими затратами енергії. 

Практично аналогічне визначення є найбільш поширене в англомовній 

спеціальній літературі, де зокрема зазначається, що рухова активність – це 

будь-який рух тіла, зумовлений скороченням скелетних мʼязів, яке призводить 

до витрат енергії [1; 2; 5].  

Протягом життя людини рухова активність відіграє різну роль. У дитячому 

віці вона визначає нормальний ріст і розвиток організму, найповнішу 

реалізацію генетичного потенціалу, підвищує опір до захворювань. Саме у 

період росту організм найбільш чутливий до впливу різних несприятливих 

факторів середовища, в тому числі й до обмеження рухової активності. 

Потреба у русі (кінезифілія) – біологічна потреба організму людини, котра 

відіграє важливу роль у її життєдіяльності та знаходиться у нерозривному 

звʼязку з активною мʼязовою діяльністю, що сприяє адаптації до 

навколишнього середовища. Енергетичний фонд та функціональний стан 

різних органів і систем у кожному віковому періоді знаходяться у тісному 

взаємозвʼязку з особливостями функціонування скелетної мускулатури. При 

цьому, чим інтенсивніша рухова активність у межах допустимого оптимуму, 

тим більше виражені основні негентропійні фактори, що збільшують 

енергетичні ресурси, функціональні спроможності та тривалість життя 

організму [1, с. 22]. 
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Перебудова на адренергічний характер регуляції відбувається лише під час 

мʼязової діяльності та інших стресових реакцій на зміни у навколишньому 

середовищі: чим вищий рівень мʼязової активності, що стимулює адре¬нергічні 

механізми, тим найповноцінніша індукція наступного анаболічного спокою та 

відповідного йому холінергічного гомеостазу. Подібна особливість стану 

функцій спокою у фізично тренованих осіб отримала назву принцип 

економізації функцій. 

Гіпокінезія – обмеження кількості та обсягу рухів, обумовлене способом 

життя, особливостями професійної діяльності, постільним режимом під час 

хвороби та іншими факторами. Часто гіпокінезія супроводжується 

гіподинамією зменшенням мʼязових зусиль, які витрачаються на підтримування 

пози, переміщення тіла у просторі, фізичну роботу. 

Зменшення рухової активності знижує енерговитрати, призводить до 

недостатньої стимуляції росту та розвитку у період найбільшої пластичності та 

схильності впливу навколишнього середовища, сприяє їх обмеженню і 

неповноцінному використанню генофонду. Результатом цього є низькі рівні 

фізичного розвитку та функціональних можливостей, що важко компенсуються 

у зрілому віці навіть шляхом систематичного тренування. 

Механізм захисної дії інтенсивних фізичних вправ закладений в 

генетичному коді людського організму. Як відомо рухова активність належить 

до числа основних факторів, що визначають рівень обмінних процесів 

організму фізичний стан його кісткової, мʼязової та серцево – судинної систем. 

Мʼязи людини є потужним генератором енергії, що посилають сильний потік 

нервових імпульсів для підтримки оптимального тонусу ЦНС, полегшують рух 

венозної крові по судинам до серця, створюють необхідне напруження для 

нормального функціонування рухового апарату. 

Згідно «енергетичному правилу скелетних мʼязів» І. А. Аршавського, 

енергетичний потенціал організму та функціональний стан всіх органів і систем 

залежить від характеру діяльності скелетних мʼязів. Чим інтенсивніша рухова 

активність в межах оптимальної зони, тим повніше реалізується генетична 

програма та підвищується енергетичний потенціал, функціональні ресурси 

організму і тривалість життя [3, с. 38]. 

Розрізняють загальний та спеціальний ефект фізичних вправ, а також їх 

опосередкований вплив на фактори ризику. Найбільш загальний ефект 

тренування полягає у витратах енергії, прямо пропорційному тривалості та 

інтенсивності мʼязової діяльності, що дозволяє компенсувати дефіцит 

енерговитрат. Важливе значення має також підвищення стійкості організму до 

дії несприятливих факторів зовнішнього середовища: стресових ситуацій, 

високих та низьких температур, радіації, травм, гіпоксії тощо. В результаті 

підвищується неспецифічний імунітет підвищується й стійкість до простудних 

захворювань. Але використання межових тренувальних навантажень, що 

необхідні для великого спорту для досягнення «піку» спортивної форми, 

нерідко призводить до протилежного ефекту – пригнічення імунітету та 

підвищення сприятливості до інфекційних захворювань. Аналогічний ефект 
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може бути отриманий і при заняттях оздоровчою фізичною культурою з 

надмірним збільшенням навантаження. 

Найбільш виражено підвищення резервних можливостей апарата 

кровообігу при напруженій мʼязовій діяльності: збільшення максимальної 

частоти серцевих скорочень, систолічного та хвилинного обʼєму кровообігу, 

артеріовенозної різниці за киснем, зниження загального периферичного 

судинного опору, що полегшує механічну роботу серця та збільшує його 

ефективність діяльності. 

Рухова активність є основним засобом, що затримує вікові погіршення 

фізичних якостей та зниження адаптаційних здібностей організму в цілому, і 

серцево-судинної системи зокрема, які незворотні в процесі інволюції тощо. 

Адекватне фізичне тренування, заняття оздоровчою фізичною культурою здатні 

в значному ступені призупинити вікові зміни різних функцій. В будь-якому віці 

за допомогою тренування можна підвищити аеробні можливості та рівень 

витривалості – показники біологічного віку організму і його життєздатності. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В данной статье рассматриваются здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании. Ведется целенаправленная работа по сохранению 

здоровья дошкольников, где критерием эффективности лечебно-
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оздоровительной работы в учреждениях дошкольного образования служит 

улучшение состояния здоровья детей. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, технологии, учреждение, здоровье, 

дети. 

 

In this article deals with the health-saving technologies in pre-school education. 

Purposeful work is being done to preserve the health of pre-school children, where 

the criterion of the effectiveness of medical and health-improving work in pre-school 

establishments is to improve the health of children. 

Key words: health-saving, technologies, establishment, health, children. 

 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании  направлены 

на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования – 

задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов 

педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей [2]. 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании в 

работе с детьми – обеспечение высокого уровня здоровья воспитанника 

дошкольного учреждения, воспитание валеологической культуры как 

совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, 

знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, 

валелогической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни безопасного поведения, 

связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи. 

Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, 

в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей учреждений 

дошкольного образования и валеологическому просвещению родителей [4, 

с. 110] 

Выделяют следующие виды здоровьесберегающих технологий в 

дошкольном образовании: 

– медико-профилактические; 

– физкультурно-оздоровительные; 

– технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 

– здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования; 

– валеологического просвещения родителей; 

– здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду [1, 

с. 21] 

Медико-профилактические технологии в дошкольном образовании 

направлены на обеспечение сохранения и преумножения здоровья детей под 

руководством медицинского персонала дошкольного учреждения в 

соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием 

медицинских средств [6, с. 28] 
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Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном образовании 

направлены на физическое развитие и укрепление здоровья дошкольников: 

развитие физических качеств, двигательной активности и становление 

физической культуры дошкольников, закаливание, дыхательная гимнастика, 

массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки, воспитание привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье и другие [5, с. 29]. 

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

– обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду и семье. К ним относятся: технологии психологического или 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в 

образовательном процессе дошкольного учреждения. 

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

направлены на развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры 

профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни. 

Технологии валеологического просвещения родителей – обеспечение 

валеологической образованности родителей воспитанников учреждениях 

дошкольного образования [3, с. 22–23] 

В государственном учреждении образования «Ясли-сад № 30 г. Бреста» с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития 

работают 2 медицинские сестры, которые наряду с администрацией 

контролируют режим и качество питания, соблюдение требований санитарно-

эпидемиологических правил и норм, организуют и проводят оздоровительные 

мероприятия с воспитанниками, контролируют закаливающие процедуры, 

двигательный режим в группах в течение дня.  

В данном дошкольном учреждении разработан план по созданию системы 

здоровьясбережения «Здоровячок». В рамках его реализации разработаны 

мероприятия для детей, часто болеющих острыми респираторными 

заболеваниями, без функциональных отклонений организма и для детей с 

наиболее распространёнными ЛОР-заболеваниями. Для всех возрастных групп 

разработаны профилактические и оздоровительные мероприятия в течение дня 

для снижения простудных заболеваний. 

План здоровьясбережения «Здоровячок» включает следующие 

компоненты: 

 рациональное питание; 

 оптимальная для организма двигательная активность; 

 соблюдение режима дня;  

 предупреждение вредных привычек и формирование полезных 

привычек; 

 создание благоприятного психоэмоционального климата в 

образовательном учреждении для комфортного пребывания детей.  
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В рамках здоровьсберегаюшей технологии сохранения и 

стимулирования здоровья используются следующие методы: 

1. Динамические паузы. Рекомендуется для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

2. Подвижные и спортивные игры. Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем ее проведения.  

3. Релаксация. В дошкольном учреждении создан кабинет релаксации.– 

различные виды гимнастики: гимнастика пальчиковая; гимнастика для глаз; 

гимнастика дыхательная; динамическая гимнастика; гимнастика 

корригирующая; гимнастика ортопедическая. 

Технологии обучения здоровому образу жизни включают: 

1. Физкультурное занятие – 2–3 раза в неделю в спортивном или 

музыкальном залах.  

2. Проблемно игровые занятия (игротреннинги и игротерапия). Занятие 

может быть организовано непроизвольно для ребенка, посредством включения 

педагога в процесс игровой деятельности. 

3. Коммуникативные игры. Занятия строятся по определенному алгоритму 

в сочетании беседы и игры разной степени подвижности, занятия рисованием и 

другие. 

В рамках коррекционных технологий используются следующие: 

1. Технологиямузыкального воздействия. Используются в качестве снятия 

напряжения, повышения эмоционального настроя. 

2. Сказкотерапия. Занятия используют для психологической 

терапевтической и развивающей работы.  

3. Технология воздействия цветом. Правильно подобранные цвета 

интерьера в группе снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой 

ребенка. 

Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном учреждении 

гармонично вписываются во все режимные моменты, проводятся 

систематически на фоне оптимального теплового состояния детей и на фоне их 

положительного эмоционального настроя, с учетом индивидуальных, 

возрастных особенностей детей, состояния здоровья, уровня закаленности. 

Медицинской сестрой и воспитателями ведётся обследование детей по 

показателям уровней здоровья, определяется показатель индекса здоровья. 

Показатели индекса здоровья выросли с 25 % до 40 %, что свидетельствует о 

снижении количества часто болеющих детей. б эффективности проведенной 

работы. Необходимо регулярно проводить диагностику здоровья детей. Цель 

диагностики здоровья детей – способствовать укреплению здоровья ребенка, 

его гармоничному развитию. В этом направлении проводится работа по 

профилактике нарушений осанки и плоскостопия. 

Информационно-просветительская деятельность выражается в 

формировании у родителей здорового образа жизни как ценности, а также в 

знакомстве родителей с различными формами работы по физическому 
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воспитанию в дошкольном учреждении, информировании о состоянии здоровья 

и физическом развитии, об уровне двигательной подготовленности их ребёнка; 

привлечении родителей к участию в различных совместных физкультурных 

досугах и праздниках. 

В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового образа 

жизни у детей разработана система мероприятий, к которым относятся: 

родительские собрания, консультации, конференции, конкурсы, спортивные 

праздники, праздники здоровья, семейный клуб, папки-передвижки, беседы, 

практические показы (практикумы). 

Таким образом, целенаправленная работа по использованию 

здоровьесберегающих технологий способствует общему снижению 

заболеваемости дошкольников. При увеличении списочного состава детей не 

увеличиваются случаи заболевания на одного ребёнка. Показатели физического 

развития воспитанников дошкольного учреждения напрямую зависят от 

показателей здоровья воспитанников, идёт увеличение высокого уровня 

развития и снижение низкого уровня физического развития детей. 
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ЗДОРОВʼЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

У статті розглянуто роль компетентнісного підходу в підготовці 

майбутніх фахівців з охорони праці у закладах вищої освіти (ЗВО) до 

використання здоровʼязбережувальних освітніх технологій. Охарактеризовано 
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умови підготовки майбутніх фахівців з охорони праці. Зʼясовано, що зміст 

освіти і раціональне поєднання традиційних і інноваційних 

здоровʼязбережувальних технологій забезпечують належну якість підготовки 

фахівців з охорони праці. 

Ключові слова: здоровʼязбережувальні технології, фахівці, охорона праці, 

заклад вищої освіти. 

 

The role of the competent approach in the training of future labour protection 

specialists in the higher education institutions to the use of health-saving educational 

technologies is considered in the article. The conditions of the training of future 

labour protection specialists are described. It is established that the content of 

education and the rational combination of traditional and innovative health-saving 

technologies ensure the proper quality of training for labour protection specialists. 

Key words: health-saving technologies, specialists, labour protection, institution 

of higher education. 

 

У сучасному сьогоденні, одним із основних пріоритетних напрямів 

державної політики нашої країни на шляху до європейського майбутнього є 

реалізація здоровʼязбережувальних технологій у системі сучасної освіти. 

Здоровʼя нації розглядається сьогодні як головна складова людського 

багатства, вагомий ресурс особистісного та професійного зростання. Попит на 

висококваліфікованих фахівців був завжди, а тому не дивно, що на 

сьогоднішній день українська економіка потребує професійно компетентних 

фахівців у всіх галузях [2]. 

Багато науковців висвітлювали питання впровадження 

здоровʼязбережувальних технологій у навчально-виховний процес навчальних 

закладів у своїх наукових працях та дослідженнях: О. Аксьонова, О. Бокшиц, 

Н. Денисенко, І. Каменська. У наукових працях О. Ващенко, Н. Смирнова та 

інших можна ознайомитися з практичною реалізацією здоровʼязбережувальних 

освітніх технологій у навчальних закладах зокрема закладах вищої освіти. 

Для вирішення поставлених завдань здоровʼязбереження у системі 

підготовки майбутніх педагогів професійного навчання та фахівців з охорони 

праці зокрема покладено компетентнісний підхід як системо-утворюючий 

фактор розвитку особистісних якостей студентів і формування позитивного 

ставлення до здоровʼя людини в цілому. 

Слід зазначити, що поняття «бути компетентним» передбачає глибокі 

знання певної галузі науки та вміння їх застосовувати на практичній діяльності. 

Тому, під здоровʼязбережувальною компетентністю ми розуміємо інтегровані 

якості особистості, що мають складну системну організацію та є сукупністю і 

взаємодією мотиваційного, когнітивного і діяльнісного компонентів готовності 

студентів до здійснення майбутньої професійної діяльності в напрямі 

здоровʼязбереження на виробництвах, підприємствах тощо. Рівні 

сформованості цих компонентів характеризують здатність майбутніх фахівців з 
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охорони праці до збереження і зміцнення фізичного, психічного, соціального та 

духовного здоровʼя – свого та людства в цілому. 

У формуванні здоровʼязбережувальних компетенцій майбутніх фахівців з 

охорони праці вагоме значення відіграє як зміст освіти, так і освітнє 

середовище закладів вищої освіти та здоровʼязбережувальні технології. 

У закладах вищої освіти одним із вагомих різновидів інноваційної 

діяльності може бути впровадження здоровʼязбережувальної педагогіки, яка 

спрямована на створення різних моделей сприяння здоровʼю, впровадження 

інноваційних педагогічних технологій з метою збереження і зміцнення здоровʼя 

студентів. Зазначимо, що термін «здоровʼязбереження» науковці тлумачать як 

педагогічний феномен, що характеризує системну спрямованість зусиль усіх 

субʼєктів освітнього процесу на забезпечення фізичного, психічного, духовного 

й соціального благополуччя студентів. 

У своїх наукових дослідженнях щодо класифікації 

здоровʼязбережувальних технологій О. Ващенко технології збереження 

здоровʼя поділяє за такими типами: 

– здоровʼязбережувальні (технології, що створюють безпечні умови для 

перебування, навчання та праці та ті, що вирішують завдання раціональної 

організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, 

індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та 

фізичного навантажень можливостям організму); оздоровчі (технології, що 

спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоровʼя, підвищення 

потенціалу здоровʼя; 

– фізична підготовка, фізіотерапія, загартування, гімнастика, масаж, 

фітотерапія, музична терапія); технології навчання здоровʼю (гігієнічне 

навчання, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення 

конфліктів тощо), профілактика травматизму та зловживання психоактивними 

речовинами, статеве виховання); 

– виховання культури здоровʼя (виховання особистісних якостей, які 

сприяють збереженню та зміцненню здоровʼя, формуванню уявлень про 

здоровʼя як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, 

підвищенню відповідальності за особисте здоровʼя, здоровʼя родини) [1, с. 3]. 

Дослідник Н. Смірнов, серед здоровʼязбережувальних технологій, які 

використовуються в системі освіти, виділяє декілька груп, у яких 

застосовуються різні підходи, форми і методи роботи: медично-гігієнічні, 

фізкультурно-оздоровчі, екологічні здоровʼязбережувальні технології; 

технології забезпечення безпеки життєдіяльності; здоровʼязбережувальні 

освітні технології [3]. 

Відповідно, до здоровʼязбережувальних компетенцій для вирішення 

проблем і задач професійної діяльності, інструментальних і загальнонаукових 

задач майбутніх фахівців з охорони праці належать: здатність організовувати 

навчально-виховний процес згідно вимог безпеки життєдіяльності; здатність 

відстежувати і фіксувати позитивні та негативні зміни в стані власного здоровʼя 

і здоровʼя оточуючих; здатність формувати ефективну та дієву програму 
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збереження здоровʼя всіх субʼєктів навчального та виробничого процесів; 

здатність створювати здоровʼязбережувальне соціальне середовище; здатність 

організовувати профілактичні заходи для запобігання захворюваності 

студентів.  

Майбутні фахівці з охорони праці мають розуміти, що ефективне 

формування здорового способу життя вимагає активного залучення студентів 

до здоровʼязбережувального процесу, формування в них активної життєвої 

позиції щодо зміцнення і збереження власного здоровʼя. 

Значне посилення педагогічного ефекту від використання 

здоровʼязбережувальних освітніх технологій майбутніх фахівців з охорони 

праці ми можемо спостерігати завдяки застосуванню засобів мультимедіа, 

електронних інформаційних джерел, які у поєднання з інформаційно-

комунікаційними технологіями забезпечують ефективне функціонування цих 

технологій у системі вищої освіти. Таким чином, зміст освіти і раціональне 

поєднання традиційних та інноваційних освітніх технологій забезпечують 

належну якість підготовки майбутніх фахівців з охорони праці, яка відповідає 

вимогам галузевого стандарту вищої освіти.  

Проведене нами наукове дослідження показало, що формуванню 

здоровʼязбережувальних компетенцій у майбутніх фахівців з охорони праці 

сприяють такі форми навчання: лекційні, практичні та лабораторні заняття, 

індивідуальна робота студентів, педагогічна практика, наукова діяльність 

студентів.  

Зауважимо, що у закладах вищої освіти інноваційним 

здоровʼязбережувальним технологіям відводиться основне місце, бо вони 

підпорядковані конкретній меті, дають позитивний результат при спільній 

роботі викладачів та студентів, спрямовані на впровадження нововведень у 

зміст, методи, форми та засоби навчально-виховної роботи та містять 

винятково дієві засоби відновлення, підтримки, збереження здоровʼя і 

формування здорового способу життя студентської молоді. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Ващенко О., Свириденко С. Готовність вчителя до використання 

здоровʼязберігаючих технологій у навчально-виховному процесі // Здоровʼя та 

фізична культура. 2006. № 8. С. 1–6.  

2. Бокшиц О. М. Формування готовності майбутніх фахівців із охорони 

праці до використання здоровʼязбережувальних технологій // Здоровʼя дітей і 

молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти: колективна монографія / за 

заг. ред. Н. І. Коцур. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Домбровська Я. 

М., 2019. Вип. 2. С. 49–58. 

3. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающее пространство школы. Управление 

школой. 2003. № 44. С. 6–7. 



БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ЕКОЛОГІЯ І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МОЛОДІ ХХІ СТОРІЧЧЯ: 

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

    \\                                                            127 

УДК 316.774:351 

Катерина Варивода  

 

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНИЙ СКЛАДНИК 

ЗДОРОВʼЯЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

У статті порушено проблему впливу інформації на здоровʼя молоді. 

Охарактеризовано і розкрито зміст поняття «медіаграмотність». Визначено 

важливість медіаосвіти як засобу формування культури роботи з 

інформацією, а також психологічної стійкості, яка, своєю чергою, виражає 

здоровʼя людей. 

Ключові слова: медіаграмотність, медіаосвіта, інформація, здоровʼя, 

здоровʼязбереження. 

 

The article raises problem of the information influence on the young people 

health. The meaning of the concept of «media literacy» is characterized. The 

importance of media education as an ability of forming a culture of work with 

information is determined. 

Key words: media literacy, media education, information, health, health 

keeping. 

 

Медіаграмотність як спроможність критичного розуміння та взаємодії зі 

ЗМІ є надзвичайно актуальною в сучасному суспільстві, надаючи можливість 

громадянам різного віку, зокрема студентам педагогічних закладів вищої освіти 

орієнтуватися в сучасному інформаційному середовищі та приймати 

обґрунтовані рішення, послуговуватися медіагігієною при опрацюванні 

інформації, дотримуватися принципів здоровʼязбереження [2, с. 338].  

Програма запровадження медіаосвіти у національні навчальні плани всіх 

держав, у систему додаткового навчання та неформальної освіти впродовж 

життя регулюється низкою міжнародних документів, зокрема: Паризькою 

програмою-рекомендацією з медіаосвіти ЮНЕСКО (22.06.2007 р.), Резолюцією 

Європарламенту щодо медіаграмотності у світі цифрової інформації 

(16.12.2008 р.), Феською декларацією ЮНЕСКО з медіаінформаційної 

грамотності (17.06.2011 р.) та Паризькою декларацією ЮНЕСКО з 

медіаінформаційної грамотності в цифрову епоху (28.05.2014 р.). Цими 

документами, ЮНЕСКО проголошує, що медіаосвіта є частиною основних прав 

кожного громадянина будь-якої країни світу на свободу самовираження і права 

на інформацію [3, с. 3–4]. 

Конкретні настанови щодо покрокового впровадження медіаосвіти в 

навчальний процес розроблені й в Україні. Зокрема в 2010 році Президія 

Національної академії педагогічних наук України створила Концепцію 

впровадження медіаосвіти в Україні, а 21.04.2016 р. було схвалено нову 

редакцію Концепції [4]. 18 серпня 2017 року датований Наказ МОН України 

№ 1199 “Про проведення всеукраїнського експерименту за темою 
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«Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового 

впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» на базі 

навчальних закладів України”, який містить конкретні настанови щодо 

поетапного впровадження медіаосвіти в навчальні заклади всіх рівнів впродовж 

2017–2022 рр. [5]. У зазначених вище документах вичерпно й коректно подані 

всі визначення основних термінів (медіаосвіта, медіаграмотність, 

медіакультура, медіапедагогіка тощо), описані мета, завдання, напрямки 

розвитку медіаосвіти в Україні. 

Однак, не зважаючи на позитивні результати щодо впровадження 

медіаосвіти, масштабність і потужність впливу інформаційного середовища на 

психіку людей в сучасних умовах ще більше актуалізує проблему 

інформаційно-психологічної безпеки та збереження психічного здоровʼя. Під 

інформаційно-психологічною безпекою, Блистів О .М. та Галаз Л. В., 

розуміють стійкий стан захищеності особи від негативних інформаційних 

впливів. Очевидно, що інформаційне середовище, яке оточує людину, 

неоднорідне, у ньому в інтегрованому вигляді і різноманітних поєднаннях 

одночасно функціонують інформація, яка адекватно відображає реальний світ, а 

також деформована, перекручена інформація. Це зумовлено як складністю 

самого процесу пізнання, неповнотою наших знань про світ, так і 

упередженістю, субʼєктивністю людей, які її відтворюють. Для особистості, яка 

перебуває на стадії формування і розвитку, це може становити інформаційно-

психологічну небезпеку [6, с. 19]. 

Отже, інформаційне середовище здатне викликати, у певних випадках, 

деструктивні психофізіологічні зміни, формувати цілу низку залежностей та 

порушень у психоемоційній сфері. Такий вплив залежить не лише від 

тривалості роботи з інформацією, але й від змісту, емоційності матеріалу, 

готовності особистості того чи іншого віку до адекватного реагування на неї. В 

залежності від віку особистості ці зміни можуть мати різний характер і 

неоднаково позначатися на її психофізіологічному стані та здоровʼї. 

Левченко Л. наголошує та тому, що «якщо психологічний вплив на 

населення прийняти за 100 %, то вплив засобів масової інформації на 

підсвідомість людей становитиме 80 %, а на їхню свідомість – 20 %» [7, с. 105].  

Занепокоєння викликає той факт, що тенденції роботи ЗМІ сьогодні – це 

відбір переважно негативних, сумнівних фактів, подій, повʼязаних із тяжкими 

проявами, спрямованих на сильні переживання й гострі негативні емоції страху, 

жаху або на шокуючі зорові образи й описи, повʼязані з насиллям, 

руйнуванням. Це відображає концепцію роботи ЗМІ: інформація повинна 

викликати дуже сильний, різкий відгук людини, вона повинна його виводити з 

урівноваженого стану, розбурхувати. ЗМІ фокусуються на деструктивних 

подіях насильства й руйнування. У результаті створюється стресова реальність, 

віртуальний трагічний світ, насичений небезпекою, загрозою, агресією [8, 

с. 180]. 

Нестійка психіка й особистісна та соціальна незрілість молодої людини під 

деструктивним впливом більшості ЗМІ робить її тривожною, постійно чимось 
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незадоволеною, розбалансованою, заздрісною. Все це є однією із причин 

виникнення аномічної депресії серед молоді – хронічного стану дисфорїї, що 

характеризується занепадом духу, почуттям нездійснених надій, низькою 

самооцінкою й моральною дезорієнтацією [1, с. 11]. 

Водночас, сьогодні для того, щоб якась інформація потрапила в Інтернет, 

не треба бути журналістом чи власником якогось медіа. Варто лише запостити 

цю інформацію у соцмережі, у блозі тощо та позначити правильним тегом, щоб 

пост дістався до цільової аудиторії. Зробити це може будь-хто. І саме тому в 

Інтернет потрапляє неймовірно багато інформації, яка є неправдою. Так, часто 

люди помиляються. Проте, все частіше неправдиву інформацію пишуть з 

певною метою. Залежно від завдання та кінцевої мети можна виокремити 

декілька типів фейків: сіють паніку серед людей; розпалюють міжнаціональну 

(расову, релігійну тощо) ворожнечу; поширюють хибні думки для того, щоб 

заплутати нас, відволікти від правди; маніпулюють свідомістю; рекламують 

когось або щось; приносять прибуток ЗМІ, що його поширює («жовта преса»); 

плямують чиюсь репутацію (найчастіше це фото, добре опрацьовані у 

Photoshop); мають розважальний характер. 

Неправдивою інформацією засмічують інформаційне поле за допомогою 

коментарів (найчастіше з тих самих, фейкових акаунтів), хештегів (особливо в 

години, коли цей хештег є найпопулярніший, і люди шукають інформацію за 

темою хештега, спамери починають свою інформаційну атаку). Часто творці 

фейкових новин чи іншої фейкової інформації імітують цитування 

авторитетного джерела. Відтак у мережі поширюють скріншоти з начебто 

цитатами відомих людей. Інформація виглядає дуже правдоподібною, проте 

правдивою вона не є. В таких випадках треба завжди перевіряти, чи є ця 

інформація на офіційному сайті чи на офіційній сторінці людини, про яку 

пишуть [9, с. 30–31]. 

Однак, лише одиниці перевіряють почуте чи побачене в кількох джерелах, 

більшість не обтяжує себе цим. Парадокс полягає в тому, що шукати 

інформацію є де, вона відкрита й доступна кожному, але ми не хочемо цього 

робити, нам легше повірити комусь, хто це не дуже відповідально зробив за 

нас. Тобто в громадськості погано сформовані навички пошуку, відбору, 

створення, поширення, сприймання й усвідомлення інформації, і це в першу 

чергу результат того, що освіта не забезпечує людей системою знань такого 

типу належним чином [10, с. 273].  

Іншою проблемою деструктивного впливу інформаційного середовища 

постає великий обсяг інформації, який необхідно опрацьовувати і перевіряти. 

Зокрема, Гужва О., Муравська О. наголошують на тому, що сучасному 

студенту під час навчання подекуди важко визначити, яка інформація 

необхідна, доцільна, а великий її обʼєм призводить до того, що він губиться в 

інформаційному просторі [11, с. 249]. 

Надлишок інформації, нездатність з нею впоратися призводить до 

інформаційного перенавантаження, результатом чого стають різноманітні 

затримки в сприйнятті інформації, ефективності управління часом, загальна 
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напруженість, стрес, загострення хронічних хвороб. Значну роль у приверненні 

уваги до цієї проблеми зіграв Д. Льюіс, який ще у 1996 р. написав роботу 

«Загибель від інформації: інформаційні перевантаження» та ввів у науковий 

обіг термін «синдром інформаційної втоми» (information fatigue syndrome), що 

відображає специфічний психологічний стан особистості, який веде до 

неправильних оцінок та прийняття помилкових рішень. Інформаційна втома 

викликає у людей імпульсивні вчинки, оскільки мозок постійно знаходиться в 

стані тривоги, сильного гальмування і тому часто оцінює нову інформацію 

неадекватно [12, с. 177]. 

Як зазначає О. Стадніченко, інформаційні хвороби, головним чинником 

яких є інформація, проявляються у формі депресивних синдромів, неврастеній, 

істерій, іпохондрій [13, с. 161]. Окремої уваги заслуговують дослідження в 

галузі патології вищої нервової діяльності проведені М. М. Хананашвілі 

стосовно «інформаційного неврозу». Зокрема, вчений наголошує, що 

інформаційні неврози виникають, насамперед, при інтенсивній діяльності 

головного мозку в умовах негативного співпадіння трьох наступних чинників 

(тріади): необхідність обробки і засвоєння великого обʼєму інформації та 

включає етап прийняття рішення; постійний дефіцит часу, який відведений на 

інформаційну роботу головного мозку; високий рівень мотивації, що визначає 

високу значимість інформації, а також тривалий дефіцит вагомої (семантичної) 

інформації. У звичайному житті більшість людей інтуїтивно уникає одного з 

компонентів цієї тріади. Суттєвими чинниками ризику виникнення 

інформаційних неврозів є зниження рухової активності, порушення біоритмів, 

сенсорна гіпер- і гіпостимуляція (підвищений і знижений рівень шуму, 

освітленості, тепла і холоду, вологості та ін.) тощо. За своїм клінічним змістом 

інформаційний невроз є варіантом неврастенії як класичного неврозу або 

близьким до «неврозу втоми» [14, с. 83]. 

Саме тому, особливого значення сьогодні набуває необхідність підготовки 

підростаючого покоління до свідомого існування у медіасередовищі та 

органічної інтеграції в медіакультуру через формування критичного 

відношення до медіапродуктів, перетворення дітей і молоді як споживачів 

медіапродуктів у свідомих і творчих користувачів мас-медіа, вироблення 

імунітету до маніпулятивної дії мас-медіа. 
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Ірина Васильченко 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ДНЯ ШКОЛЯРІВ ЯК ОДНА З ФОРМ 

ЗДОРОВʼЯЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

У статті йдеться про те, що режим дня сприяє розвитку навичок 

самодисципліни, що допоможе школярам у дорослому житті. Завдяки чіткому 

режиму дня школярі звикатимуть до порядку, праці, навчатися цінувати свій 

час, будуть розвиватися фізично і морально здоровими. 
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In the article deals with the daily time-table promotes the development of self-

discipline skills that will help students in adult life. Thanks to a clear daily time-table, 

pupils will get used to order, work, learn to value their time, will develop physically 

and morally healthy. 

Key words: schoolchildren, daily time-table , educational activities, recreation, 

health. 

 

Приблизно 30 % населення України складають школярі. Вони – це 

майбутнє України. Отже, вони повинні бути здоровими. З медичної точки зору 

важливою складовою процесу життєдіяльності дітей є добовий режим, який має 

забезпечувати розподіл часу на усі види діяльності та відпочинку з 

урахуванням вікових особливостей. Фізіологічно раціональний режим є 

важливим чинником, який забезпечує своєчасний гармонійний фізичний і 

психічний розвиток дітей, оптимальний рівень працездатності, а також 

попереджає розвиток стомлення та підвищує загальну резистентність 

організму. Раціональний режим дня школяра сприяє створенню рівного, 

бадьорого настрою, інтересу до навчальної та творчої діяльності. 

Режим дня – це розподіл часу на різні види діяльності впродовж доби. 

Його мета – збалансувати періоди роботи і відпочинку, сну і неспання, а також 

прийомів їжі. Режим дня традиційно є невіддільною частиною виховання 

школярів. У їх добовому бюджеті часу відокремлюються такі основні 

компоненти: навчальні заняття в школі та вдома, позашкільні заняття: музика, 

читання художньої та науково-популярної літератури, робота на компʼютері, 

заняття іноземною мовою, самообслуговування, виконання правил особистої 

гігієни, прийом їжі, перебування на свіжому повітрі, заняття фізкультурою та 

спортом [1, с. 135–142]. 

Проте, значне місце повинно бути відведено ранковій гімнастиці, під 

впливом якої активізується обмін речовин, підвищуються функції нервової 

системи, покращується дихання і кровообмін. Ранкова гімнастика сприяє 

формуванню правильної постави школярів і, безсумнівно, підвищує рівень 

загальної фізіологічної підготовки до робочого дня [2–3]. 
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Недотримання режиму дня викликає розлади з боку основних органів і 

систем організму дітей. Так, скорочення тривалості сну відбивається на рівні 

працездатності, робить важчим процес навчання. Збільшення інтервалів між 

вживанням їжі є чинником ризику захворювань системи травлення. 

Дослідження вітчизняних науковців свідчать про те, що систематичні 

заняття фізичними вправами і спортом сприятливо впливають на стан здоровʼя, 

фізичний розвиток школярів. Великий оздоровчий вплив на них, крім уроків 

фізкультури, надають ранкова гімнастика, короткочасні гімнастичні вправи 

перед уроками, а також масова фізкультурна і спортивна робота в позашкільний 

час [1, с. 142]. 

Особливу увагу слід приділяти організації відпочинку школярів. Організм 

школяра має відпочивати не тільки під час нічного сну, але і впродовж 

навчального дня, у перервах між заняттями в школі та вдома, між іншими 

видами позашкільної діяльності. Обовʼязковим мусить бути перебування на 

свіжому повітрі. Серед заходів щодо впорядкування позаурочної діяльності 

учнів найбільш адекватним, доцільним і простим є запровадження у 

повсякденне життя школярів комплексної системи оптимізації вільного часу, 

складовими частинами якої є наукові принципи раціональної організації 

позанавчальної роботи (підвищення рухової активності у вільний час до 

гігієнічно обґрунтованих величин; урахування стану здоровʼя, специфіки 

особистості та хронобіологічних характеристик, а також тенденцій формування 

психофізіологічних функцій організму), концептуальної моделі ефективного 

використання вільного часу (упровадження оптимального рухового режиму, 

застосування традиційних і нетрадиційних форм фізичного виховання, а також 

психофізіологічного впливу на організм, проведення самостійних занять у 

вільний час), методів і способів цілеспрямованого впливу на функціональний 

стан організму (психофізичне тренування, психотехнічні ігри тощо). 

Природно, що жодна схема режиму дня не може бути універсальною, 

однаково придатною для всіх. Однак головне правило – розумне чергування 

розумових і фізичних навантажень із відпочинком, раціональне харчування – 

слід виконувати у всіх випадках. 

При складанні режиму дня школяра необхідно врахувати такі складові, як 

обовʼязкове чергування праці та відпочинку; регулярний прийом їжі; сон певної 

тривалості з точним часом підйому та відходу до сну; певний час для ранкової 

гімнастики та гігієнічних процедур; певний час для приготування домашніх 

завдань з обовʼязковими 10–15-хвилинними перервами на відпочинок; певну 

тривалість відпочинку з максимальним перебуванням на відкритому повітрі; 

режим позашкільної діяльності учнів [1, с. 136]. 

Практичні рекомендації щодо заходів корекції режиму дня для поліпшення 

стану здоровʼя та працездатності школярів полягають у тому, щоб: нічний сон 

повинен тривати 8–9 годин на добу. Лягати відпочивати школярам слід не 

пізніше 22.30. Намагатися виконувати домашні завдання впродовж 1–4,5 годин. 

Перед виконанням потрібно відпочивати або провести час на свіжому повітрі. 

Обовʼязковим є перерви по 10–15 хв. під час виконання домашніх завдань. 
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Перебування на свіжому повітрі мусить складати не менше 2 годин на добу. 

Обовʼязково виконувати ранкову гігієнічну гімнастику, використовуючи засоби 

загартування. Уранці та ввечері не менше однієї години на добу приділяти 

увагу особистій гігієні. Вільний час школярів повинен складати 1,5–2 години на 

добу. Важливо, щоб увесь день учнів був наповнений корисними справами. 

Відпочинок повинен бути активним – заняття спортом і фізичною культурою, а 

також використовувати різні можливості займатися нетрадиційними 

(«вуличними») видами спорту, які не потребують додаткового обладнання. Для 

покрашення працездатності, зняття мʼязового та розумового напруження, 

попередження порушення постави необхідно проводити фізкультурні паузи на 

великих перервах. 

Таким чином, дотримання режиму дня школярів – це гарантія їх здоровʼя 

(вчасний прийом їжі, обовʼязкові прогулянки, необхідний час для сну 

відповідно віку і т.д.). На думку лікарів, режим дня зміцнює імунітет – 

підсвідомість засвоює, що всьому свій час (їжі, сну, прогулянкам) і організм 

підлаштовується – сон стає глибоким, а апетит – хорошим [4]. Режим дня 

допомагає уникнути хаосу, суєти, безпорадності, несподіванок, що в свою 

чергу, робить школярів спокійнішими і більш впевненими в собі. Тим більше, 

якщо школярі звикли жити згідно режиму дня, то у батьків немає необхідності 

постійно давати їм вказівки. Режим дня також допомагає школярам 

адаптуватися до нових умов (новий колектив, школа, позашкільний заклад). 

Завдяки режиму дня більше часу приділяється нерегульованим заняттям, 

оскільки необхідні й обовʼязкові виконуються «на автоматі». 

Отже, режим дня сприяє розвитку навичок самодисципліни, що допоможе 

школярам у дорослому житті. Завдяки чіткому режиму дня школярі будуть 

звикати до порядку, праці, навчатися цінувати свій час, будуть розвиватися 

фізично і морально здоровими. 
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НЕЗАМІННІ АМІНОКИСЛОТИ ЯК СКЛАДОВА ПОВНОЦІННОГО 

БІЛКОВОГО ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ 

 

У статті висвітлені незамінні амінокислоти, які мають вплив на 

функціонування організму людини. Розкрито зміст понять «повноцінний білок» 

і «незамінні амінокислоти». Подано основні джерела незамінних амінокислот у 

веганських продуктах. 

Ключові слова: амінокислоти, повноцінна білкова їжа, діти й підлітки, 

харчування, веганські продукти (рослинна їжа). 

 

The article highlights of essential aminoacids that affect the functioning of the 

human body. The contents of the concepts of «complete protein» and «essential 

amino acids» are considered. The main sources of essential aminoacids in vegan 

products are presented in it. 

Key words: aminoacids, complete protein food, children and adolescents, 

nutrition, vegan products (vegetable food). 

 

Однією з важливих проблем людства є забезпечення їжею, а харчування – 

основною біологічною потребою людини. В багатьох країнах світу вже зараз 

відчувається дефіцит білкової їжі, що свідчить про гостроту проблеми, оскільки 

населення нашої планети зростає. Деякі країни вже зараз потерпають від 

дефіциту повноцінного білка. Віднайти джерела їжі, в першу чергу білкової, які 

б швидко реалізовувалися, є викликом і завданням для рослинників, 

сільськогосподарів і біологів.  

Звертаємо увагу на те, що харчування відіграє важливу роль в 

правильному перебігу фізіологічних процесів в організмі підлітків. Від 

правильного харчування залежить нормальне функціонування органів і систем 

організму, опірність його різним хвороботворним факторам. 

Білки є основним матеріалом, який використовується для побудови тканин 

і органів людини, оскільки побудовані з амінокислот, а останні, в свою чергу є 

тим будівельним матеріалом з якого будуються в організмі власні білки. 

Встановлено, що школярі 7–11 років повинні отримувати на добу 70–80 г білка, 

або 2,5–3 гна1 кг ваги, а учні 12–17 років – 90–100 г, або 2–2,5 гна1 кг ваги. 

Діти і підлітки – юні спортсмени, що мають підвищені фізичні навантаження (у 

тому числі й учасники туристичних походів), потребують збільшення добової 

норми споживання білка до 116–120 г у віці 10–13 років і до 132–140 г у віці 

14–17 років. [3]. 

Пубертатний період розвитку є нерівномірним процесом біологічних, 

фізичних і психологічних змін, які взаємодіють і співдіють між собою. 

Харчування суттєво впливає на цей процес, оскільки дає структурний матеріал 

та енергію для перебудов тіла. Ривок у зрості вимагає збільшення споживання 
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калорій, збільшення кількості макро- та мікронутрієнтів у їжі. Критично 

важливим є отримання підвищеної кількості білка, амінокислоти якого йдуть як 

на побудові скелету, мʼязів і сполучної тканини, так і на синтез багатьох 

гормонів і нейропосередників. Тому мʼясо, риба, бобові (сочевиця, нут), 

молочні продукти, насіння, соя повинні бути у раціоні підлітків обовʼязково [4]. 

Вважаємо за потрібним зробити акцент на складову білка – амінокислоти. 

Так, незамінні амінокислоти – лізин, триптофан і гістидин – розглядаються як 

чинники росту і кращими їхніми постачальниками є мʼясо, риба і яйця. 

Зрозуміло, що в повноцінній дієті повинні бути присутніми і вуглеводи, і 

жири, але саме білок дійсно життєво необхідний, і його достатнє вживання – 

серйозне питання. Білки, у свою чергу, повинні бути збалансовані за 

амінокислотним складом. Відомо, що такою ідеально збалансованою їжею є 

жіноче молоко [2, с. 210]. Що ж таке ці «незамінні амінокислоти»? Це ті 

амінокислоти, з яких організм будує білки, які він не може синтезувати 

«всередині», без споживання певних речовин ззовні, з їжею. Науці відомі 20 

амінокислот, котрі входять до складу більшості білків і є, в тому числі, 

важливими й необхідними для людини, з них для організму людини повністю 

незамінними є вісім амінокислот. Усі амінокислоти, які виявлено в складі білка, 

синтезуються в рослинних організмах. В організмі людини і тварин 

синтезується лише частина амінокислот [1, с. 48–49]. Хоча на теперішній час в 

природі виявлено набагато більше амінокислот. 

Вчені встановили, що за амінокислотним складом повноцінними білками 

(тобто ті , що містять усі необхідні незамінні амінокислоти) є білки тваринного 

походження. З рослинними білками інша картина. Встановлено, що в пшениці і 

кукурудзі різка нестача лізину, в сої – деяка нестача лейцину і т.д. Основні 

дефіцитні амінокислоти – це лізин, метіонін, триптофан [2, с. 210].  

Деякі веганські продукти (рослинна їжа) – такі, як насіння Чіа, спіруліна, 

пророщений бурий рис і насіння конопель, містять відразу всі незамінні 

амінокислоти. Такі продукти називають джерелами повноцінного білка. 

Повернемося до наших незамінних амінокислот окремо, і подивимося, з 

яких веганських продуктів їх можна запросто отримати: 

лейцин – одна з найважливіших незамінних амінокислот для росту мʼязів 

(відома всім спортсменам «BCAA» – амінокислота з розгалуженими бічними 

ланцюгами), вона відповідає, до того ж, за рівень цукру в крові, а також, за 

деякими даними, захищає і лікує від депресії. Рослинні джерела лейцину: 

морська капуста (ламінарія), гарбуз, горох, цільнозерновий (нелущений) рис, 

кунжут, крес-салат, ріпа, соя, насіння соняшнику, квасоля, інжир, авокадо, 

родзинки, фініки, яблука, чорниця, оливки і банани. 

Ізолейцин – ще одна амінокислота з найважливіших амінокислот – але з 

іншими, ніж лейцин, функціями. Ця речовина дозволяє тілу виробляти енергію і 

гемоглобін, а також відповідає за здоровʼя мʼязових клітин. Кращі рослинні 

джерела ізолейцину: житнє зерно, соя, горіхи кешʼю, мигдаль, овес, сочевиця, 

квасоля, коричневий рис, кочення капуста, насіння конопель, насіння Чіа, 
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шпинат, гарбуз, гарбузове насіння, насіння соняшнику, насіння кунжуту, 

журавлина, кіноа, чорниця, яблука і ківі. 

Лізин – відповідає за здоровий ріст, а також виробництво карнітину – 

речовини, яке «перетравлює» жирні амінокислоти, знижуючи холестерин. 

Лізин допомагає засвоювати кальцій, що важливо для здоровʼя кісток, і крім 

того бере участь в утворенні колагену (він важливий для здоровʼя шкіри і дає 

привабливий зовнішній вигляд). Недолік лізину проявляється у вигляді нудоти, 

депресії, підвищеної стомлюваності, мʼязової слабкості й остеопорозу. Кращий 

рослинний джерело лізину – це зернобобові, особливо сочевиця і нут, а також: 

крес-салат, насіння конопель, насіння Чіа, спіруліна, петрушка, авокадо, соєвий 

білок (в порошку), мигдаль, кешʼю. 

Метіонін – бере участь в утворенні хрящів за рахунок використання 

мінеральної сірки, причому цей мікроелемент не міститься в інших 

амінокислотах. Люди, які недоспоживають сірку, можуть страждати від 

артриту, а при отриманні пошкоджень тканини їх тіла можуть довго і погано 

гоїтися! Метіонін, як і лейцин, допомагає зростанню мʼязів, а крім того бере 

участь в утворенні креатину – кислоти, яка позитивно впливає на здоровʼя 

клітин, а також на зростання мʼязової маси і сили у спортсменів. Найважливіші 

рослинні джерела метіоніну: соняшникова олія і насіння соняшнику, насіння 

конопель, насіння Чіа, бразильські горіхи, овес, пшениця, ламінарія, інжир, всі 

види рису, зернобобові, цибуля, какао і родзинки. 

Фенілаланін – ця амінокислота надходить в організм в трьох формах: L-

фенілаланін (натуральний, природний фенілаланін), D-фенілаланін (вироблений 

в лабораторії, «хімічний»), і DL-фенілаланін (комбінація цих двох). Тут 

важливо врахувати, що краще віддавати перевагу натуральним джерелами цієї 

речовини, ніж штучним добавкам, створеним на хімічній фабриці. В організмі 

фенілаланін перетворюється в тирозин – іншу амінокислоту, яка необхідна для 

синтезу білків, деяких важливих для мозку зʼєднань і гормонів щитовидної 

залози. Недоотримання фенілаланіну загрожує притуплюванням інтелекту, 

втратою енергії, депресією, втратою апетиту і проблемами з памʼяттю. 

Веганські продукти-джерела цієї речовини: спіруліна та інші водорості, гарбуз, 

квасоля, рис, авокадо, мигдаль, арахіс, кіноа, інжир, родзинки, зелень, оливки, 

більшість ягід і все насіння. 

Треонін – важливий для імунітету, відповідає за здоровʼя серця, печінки і 

центральної нервової системи. Він також підтримує загальний баланс білків, 

регулюючи процеси росту, відновлення і харчування в клітинах тіла. Треонін 

важливий для здоровʼя суглобів, кісток, шкіри, волосся і нігтів, а також 

дозволяє печінки засвоювати жирні кислоти, і запобігає накопиченню жирних 

кислот, що може привести до печінкової недостатності (відмови печінки). 

Кращі джерела треоніну для веганів: крес-салат і спіруліна (в них зміст 

треоніну набагато вище, ніж в мʼясі), гарбуз, зелень, насіння конопель, насіння 

Чіа, соєві боби, насіння кунжуту, насіння соняшнику та соняшникову олію, 

мигдаль, авокадо, інжир, родзинки, кіноа і пшениця. Зернові проростки – також 

чудове джерело цієї амінокислоти. 
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Триптофан – відомий як «розслаблююча амінокислота», триптофан 

необхідний для нервової системи і мозку, він регулює процеси сну, мʼязового 

зростання і відновлення. Саме триптофану «молоко на ніч» зобовʼязане своїм 

заспокійливим, снодійним ефектом. Веганські джерела триптофану: овес і 

вівсяні висівки, морська капуста, насіння конопель, насіння Чіа, шпинат, крес-

салат, зернобобові, гарбуз, солодка картопля, петрушка, квасоля, буряк, спаржа, 

гриби, всі види зеленого салату і зелені, квасоля, авокадо, інжир, гарбуз, селера, 

перець, морква, горох, цибуля, яблука, апельсини, банани, кіноа, сочевиця і 

горох. 

Валін – ще одна амінокислота, необхідна для оптимального росту і 

відновлення мʼязів. Вона також відповідає за витривалість і підтримку здоровʼя 

мʼязів у цілому. Кращі джерела валіну: квасоля, шпинат, зернобобові, броколі, 

насіння кунжуту, насіння конопель, насіння Чіа, соя, арахіс, все цільнозернові 

крупи, інжир, авокадо, яблука, проростки зерен і насіння, чорниця, журавлина, 

апельсини і абрикоси. 

Гістидин – амінокислота допомагає роботі медіаторів – «хімічних 

посильних мозку», а також допомагає підтримувати міцне здоровʼя клітин 

мʼязів. Гістидин також допомагає детоксикації організму, за рахунок 

виробництва червоних і білих кровʼяних тілець, важливих для загального 

здоровʼя і імунітету. Людина, яка не отримує достатньо гістидина, ризикує 

отримати артрит, сексуальні дисфункції, глухоту, і навіть – по ряду наукових 

даних – стає більш сприйнятливим до ВІЛ. Хороші рослинні джерела 

гістидину: рис, пшениця, жито, морська капуста, квасоля, зернобобові, диня, 

насіння конопель, насіння Чіа, гречка, картопля, цвітна капуста та кукурудза 

[5]. 

Отже, в цілому, можна сказати, що їжа має бути змішаною і містити білки 

тваринного і рослинного походження (оптимальне співвідношення 55/45) [6, 

с 70].  
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ЗДОРОВʼЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИЙ СУПРОВІД У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ В 

УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

У статті визначено особливості впровадження здоровʼязберігаючих 

технологій в навчальний процес при вивченні фахових дисциплін в системі 

підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Встановлено, що 

здоровʼязбережуючі технології у закладах вищої освіти мають бути в основі 

освітнього процесу, при підготовці майбутніх фахівців і обʼєднувати в собі всі 

напрями діяльності закладу вищої освіти, щодо формування, збереження та 

зміцнення здоровʼя студента  

Ключові слова: здоровʼя, студент, заклади освіти, здоровʼязбережувальні 

технології, середовище, ризики здоровʼя. 

 

The peculiarities of the implementation of health-saving technologies in the 

educational process in the study of professional disciplines in the system of training 

future teachers of professional teaching are determined. The health-saving 

technologies in higher education institutions should be at the base of the educational 

process, in the preparation of future specialists and combine all directions of activity 

of the higher education institution, in the formation, preservation and promotion of 

health of student are detected in it. 

Key words: health, student, educational institutions, health-saving technologies, 

environment, health risks. 

 

Модернізації освіти в умовах сучасних глобалізаційних процесів, 

підкреслює пріоритетність збереження здоровʼя субʼєктів освітнього процесу та 

впровадження здоровʼязберігаючих технологій в навчальний процес при 

вивченні фахових дисциплін в системі підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання. Відповідно, потрібно запроваджувати нові підходи, 

спрямовані на здоровʼязбереження сучасного студента в закладах вищої освіти. 

Впровадження здоровʼязберігаючих технологій в навчальний процес 

проявляється в здоровʼязберігаючій діяльності яка спрямована на збереження 

здоровʼя студентів та здоровʼя учнів у їх майбутній професійній діяльності, що 

визначає актуальність дослідження на соціально-педагогічному рівні.  

На науково-методичному рівні – актуальність дослідження повʼязана з 

тим, що при підготовці педагога професійного навчання в умовах модернізації 

освіти та досягнень науково-технічного процесу є можливість використовувати 
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сучасні інформаційні технології, які дозволяють розширити різновид засобів, 

методів навчання, які сприяють інтенсифікації процесу навчання в цілому та 

зокрема, у впровадженні здоровʼязберігаючих технологій в начальний процес 

на достатньому рівні. Крім того, в закладах освіти використовують в основному 

традиційні методи і засоби навчання, які не в повній мірі відповідають 

принципу наочності й поінформованості, недостатньо забезпечують необхідний 

рівень сформованості здоровʼязберігаючих знань і умінь студентів. Це 

повʼязано з недостатнім рівнем сформованості здоровʼязберігаючої компетенції 

викладачів та з їх непідготовленістю до використання здоровʼязберігаючих 

технологій в процесі навчання. 

В умовах сучасності, все більш актуально постає питання про збереження 

життя, здоровʼя та працездатності людини у процесі трудової та навчальної 

діяльності. Проблема впровадження здоровʼязберігаючих технологій в 

навчальний процес останнім часом набула статусу пріоритетного напряму. 

Сучасним закладам освіти належить вирішальна роль, щодо правильної 

організації розумової діяльності дітей та молоді. 

Сьогодні, система освіти є однією з найважливіших сфер для розвитку 

майбутнього суспільства. Сучасні заклади вищої освіти стоять перед 

глобальними проблемами щодо впровадження в навчальний процес 

здоровʼязберігаючих технологій. Стрімкий розвиток сучасного суспільства 

впливає на розумовий розвиток сучасного студента, який є активним учасником 

створення інформації та нових ідей. 

Освітній процес у закладах вищої освіти ґрунтується на активній 

розумовій діяльності студентської молоді. Розумова діяльність – це аналітико-

синтетична діяльності мозку, яка є основою процесу засвоєння знань, синтезу 

та узагальнення [1].  

Впровадження здоровʼязбережуючих технологій у навчальний процес 

складається з системи заходів, що передбачають організацію навчальної 

діяльності при цілковитому збереженні здоровʼя студентів. Тобто, задля 

підвищення продуктивності розумової активності, ми маємо правильно 

організувати навчальний процес із максимальним використанням усіх 

можливостей організму, оберігаючи при цьому від надмірного напруження чи 

перевтоми.  

Здоровʼязберігаючі технології це перш за все сприятливі умови в 

колективі, оптимально правильно організований навчальний процес (відповідно 

до гігієнічних вимог та стандартів освіти), раціональне використання 

індивідуальних можливостей студента, із поєднанням раціонального 

використання вільного часу. 

Ефективність впровадження здоровʼязберігаючих технологій в навчальний 

процес при вивченні фахових дисциплін із охорони праці вимагає прагнення 

викладача: до запровадження оптимальних умов навчання для розумового 

розвитку кожного студента; до збереження та зміцнення здоровʼя студентської 

молоді та формування в них активної позиції щодо зміцнення і збереження 

власного здоровʼя; до використання на заняттях інноваційних технологій; до 
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формування навичок у студентів створювати доброзичливі взаємовідносини у 

колективі і т.д. 

Організація навчальної діяльності в умовах глобалізації передбачає 

підвищення її продуктивності при цілковитому збереженні здоровʼя людей. Це 

означає, що підвищувати продуктивність інтелектуальної праці треба, 

насамперед за рахунок правильної її організації, максимального використання 

всіх можливостей організму, оберігаючи при цьому від надмірного напруження 

чи перевтоми. 

Отже, здоровʼязбережуючі технології у закладах вищої освіти мають бути 

в основі освітнього процесу, при підготовці майбутніх фахівців і обʼєднувати в 

собі всі напрями діяльності закладу вищої освіти, щодо формування, 

збереження та зміцнення здоровʼя сучасного студента. 

Ініціація заходів спрямованих на раціональне використання 

індивідуальних можливостей студента передбачає обовʼязкове врахування 

загальних, науково обґрунтованих закономірностей, що регулюють 

працездатність. Відповідно, поєднання розумової праці з активною мʼязовою 

роботою – це запорука збереження високої інтелектуальної працездатності 

студентської молоді. 
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This article deals with the problems of reducing the health status of primary 

school children, and also as well as common and effective health-saving technologies 

in the educational process. 

Key words: health-saving, health promotion, preservation, health-saving 

technologies. 

 

«Единственная красота, которую я знаю, 

 – это здоровье» 

Генрих Гейне 

 

В последние годы исследования показывают, что в начальную школу 

приходят около 20–30 % детей, имеющие те или иные отклонения в состоянии 

здоровья. За период обучения детей в школе число здоровых детей 

уменьшается в 4 раза, число близоруких детей увеличивается с 1 класса к 

выпускным с 3, 9 до 12,3 %, с нервно-психическими расстройствами – с 5,6 % 

до 16,4 %, нарушением осанки с 1,9 % до 16,8%.Одна из самых частых 

патологий у школьников – нарушение остроты зрения до 40 % [5]. 

Большое количество взрослых людей считает, что главная цель ребенка – 

хорошо учиться.  Но может ли ребенок хорошо учиться, если у него постоянно 

болит голова или ослаблен иммунитет?  

Раннее начало систематического обучения, значительная интенсификация 

учебного процесса привели к увеличению учебной нагрузки на 

функциональные возможности организма детей. У многих школьников 

двигательная активность стала очень низкой, что угрожает физическому и 

психическому здоровью детей. 

Поэтому, перед педагогом стоит задача сохранения и укрепления здоровья 

учащихся после поступления в школу. Подготовка к здоровому образу жизни 

младших школьников на основе здоровьесберегающих технологий должна 

стать приоритетным направлением в деятельности педагога.  

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе можно 

рассматривать и как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики 

– одной из самых перспективных образовательных систем XXI века, и как 

совокупность приемов, форм и методов организации обучения школьников, без 

ущерба для их здоровья, и как качественную характеристику любой 

педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье учащихся 

и педагогов. 

Основная цель здоровьесберегающих технологий – сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. Отсюда возникают основные задачи: 

– обеспечение младшему школьнику возможности сохранения здоровья на 

период обучения в школе; 

– снижение уровня заболеваемости учащихся; 

– сохранение работоспособности на уроках; 

– формирование у учащихся знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни; 
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– формирование системы спортивно-оздоровительной работы. 

В последние годы педагоги стремятся включить школьников в различные 

виды двигательной, интеллектуальной, эмоциональной активности в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, создать 

условия для их творческого самовыражения. Для этого они используют 

программы и методики формирования у детей ценностей здорового образа 

жизни, применяют различные способы укрепления здоровья (дыхательную, 

корригирующую гимнастику, элементы психотерапии и др.). 

Основные принципы здоровьесбережения в начальной школе, согласно 

Н. К. Смирнову: 

– «не навреди»; 

– забота о здоровье учителя и ребенка в приоритете; 

– непрерывность, т.е. работа по сохранению и защите здоровья должна 

вестись не от случая к случаю, а постоянно, комплексно; 

– соответствие содержания обучения возрасту; 

– успех порождает успех, т.е. нейтрализация всего негативного и 

акцентирование положительных факторов; 

– ответственность, когда педагог должен стремиться воспитать у ребенка 

ответственность за свое здоровье [1]. 

Специалисты, разрабатывающие данное направление в методологии, 

предлагают несколько классификаций здоровьесберегающих технологий, 

учитывающих разные аспекты. Наиболее распространенная классификация 

разделяет здоровьесберегающие технологии на: 

– технологии, которые обеспечивают гигиенически оптимальные условия 

для обучения; 

– технологии обучения здоровому образу жизни; 

– психолого-педагогические технологии, используемые педагогами в 

урочной и внеурочной деятельности, т.е. имеется в виду влияние учителя на 

учеников на каждом этапе урока и во время внешкольных занятий; 

– коррекционные технологии [4]. 

Выбор здоровьесберегающих технологий зависит от программы, по 

которой работает школа, от условий обучения и возможностей школы, от 

профессионализма педагогов. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии эффективнее использовать комплексно, сочетая технологии и 

выбирая оптимальный вариант, исходя из конкретных условий. 

Основными здоровьесберегающими технологиями в образовательном 

процессе у младших школьников являются: физкультурные минутки, 

различные гимнастики (пальчиковая, гимнастика для глаз, артикуляционная), 

игры (ролевые, деловые, дидактические), смена видов деятельности, 

релаксация, эмоциональные разрядки, беседы о здоровье, технологии 

эстетической направленности [2]. 

Также к основным здоровьесберегающим технологиям у младших 

школьников относят оформление кабинета, т.к. чистота, температура, свежесть 
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воздуха, наличие достаточного освещения, отсутствие звуковых и прочих 

раздражителей оказывают большое влияние на здоровье детей.  

Большую роль в здоровье ребенка играют такие приемы и технологии, как:  

1. Позы учащихся. Если в начальной школе учителя еще следят за осанкой 

и правильным положение ребенка за партой во время письма или чтения, то в 

старших классах этим зачастую пренебрегают. Неправильные позы, которые 

принимает ребенок во время уроков, могут привести не только к нарушению 

осанки, но и быстрой утомляемости, нерациональному расходованию энергии и  

заболеваниям. 

2. Технологии, создающие положительный психологический климат на 

уроке. Сюда относят не только методы и приемы, повышающие мотивацию, но 

и приемы, которые учат работе в команде, внимательности, улучшают 

микроклимат в коллективе, способствуют личностному росту и самоуважению. 

3. Стиль общения учителя с учениками. Современные нормы требуют от 

учителя демократичности и тактичности. Самое важное – обеспечить ученику 

душевный комфорт и чувство защищенности, которые позволят учиться с 

удовольствием, а не по принуждению. 

4. Работа с родителями. Непрерывность действия здоровьесберегающих 

технологий невозможно проследить без участия родителей. Именно они 

отвечают за соблюдение режима дня, режима питания, следят за физическим 

здоровьем ребенка. Беседы на классных часах, выступления медицинских 

работников на родительских собраниях относится к здоровьесберегающим 

технологиям [3]. 

Таким образом, главной задачей использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе у младших школьников является 

формирование общего здоровья: физического, психического, эмоционального, 

нравственного, социального. Это позволит сформировать гармонично развитую 

и здоровую личность нашего общества.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

современной школе. Москва : Издательство «АПК и ПРО», 2002. 121 c. 

2. Абрамова И. В., Бочкарева Т. И. Здоровьесберегающие технологии в 

начальной школе : методическое пособие. Изд. 3. Самара, 2004. 138с. 

3. Бабенкова Е. А., Федоровская О. М. Игры, которые лечат. Москва : 

Творческий центр СФЕРА, 2010. 80 с. 

4. Советова Е. В. Эффективные образовательные технологии. Ростов н/Д : 

Издательство «Феникс», 2007. 285 с. 

5. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. URL : 

http://www.belstat.gov.by (дата доступа : 26.03.2020). 

http://www.belstat.gov.by/


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ЕКОЛОГІЯ І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МОЛОДІ ХХІ СТОРІЧЧЯ: 

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

    \\                                                            145 

УДК 371.9+305.908.161+305.908.162+613.7 

Тамара Кебкало, Марина Буц 
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ОЗДОРОВЛЕННЯ УЧНІВ ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСІВ 

 

У статті розглянуто способи організації лікувальної фізичної культури в 

закладах освіти. Визначено лікувальну дію фізичних вправ, що виявляється у 

нормалізації функцій та компенсації порушених функцій дітей з особливими 

освітніми потребами. Обґрунтовано доцільність поєднання дотримання 

режиму, раціонального харчування, заняття фізичними вправами, 

загартовування та перебування на свіжому повітрі дітьми різного віку. 

Ключові слова: інклюзія, дитина, лікувальна фізкультура, масаж, 

оздоровлення. 

 

The ways of organization of medical physical culture in the educational 

institutions are considered. The medical effect of physical exercises, which is 

manifested in normalization of functions and compensation of impaired functions of 

children with special educational needs are determined. The expediency of a 

combination of observance of a mode, a rational food, employment by physical 

exercises, hardening and stay in the fresh air by children of different age is proved. 

Key words: inclusion, child, medical physical training, massage, rehabilitation. 

 

Сучасна освіта характеризується широким впровадженням технологічного 

підходу. І це є обʼєктивним процесом, новим етапом в еволюції освіти, на 

якому будуть переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу 

природного розвитку дитини [7, c. 4]. 

З огляду на завдання освітніх закладів (як дошкільних, так і шкіл) метою 

усіх здоровʼязберігаючих освітніх технологій у контексті навчально-виховного 

процесу є формування гармонійної особистості дитини шляхом надання їй 

необхідних знань, умінь та навичок здорового способу життя, а також їх 

використання у повсякденному житті варіативно до конкретної ситуації [6, 

с. 5]. 

У статті 20 закону «Про освіту» вказано, що заклади освіти за потреби 

утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з 

особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими 

освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється обовʼязково 

[2]. Інклюзивна освіта має низку переваг для різних ключових осіб: дітей з 

особливими освітніми потребами та їхніх однолітків, педагогів, батьків, 

керівників закладів освіти, суспільства в цілому. Ідея інклюзивної освіти чи 

інклюзивного навчання полягає у створенні сприятливих умов та у забезпеченні 

навчання і участі в освітньому процесі. Таким чином, педагогам необхідно 

знати, яким чином порушення розвитку впливають на участь, і що можна 

зробити, щоб максимально зменшити цей вплив. [3, с. 23] 
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За статистичними даними МОЗ порушення опорно-рухового апарату 

(ОРА) посідають одне з перших місць серед патології дитячого віку. Серед 

порушень опорно-рухового апарату виділяють: захворювання нервової 

системи: дитячий церебральний параліч (ДЦП), поліомієліт; вроджені патології 

опорно-рухового апарату: вроджений вивих стегна, кривошия, клишоногість, 

аномалії розвитку хребта, різноманітні порушення постави, недорозвиток і 

дефекти кінцівок; набуті захворювання та ураження опорно-рухового апарату: 

травматичні ушкодження спинного мозку і кінцівок, поліартрит, системні 

захворювання скелету. У всіх цих дітей провідним порушенням є недорозвиток, 

порушення або втрата рухових функцій. Домінуючим серед цих розладів є 

дитячий церебральний параліч (ДЦП). Рухові порушення, які обмежують, або 

роблять неможливими активні рухи, відображаються на загальному здоровʼї 

дитини, знижують опір організму до простудних і інфекційних захворювань, 

негативно впливають на розвиток усіх систем організму (серцево-судинної, 

дихальної, травної та ін.) та нервово-психічну діяльність [5] 

Питання збереження та зміцнення здоровʼя повинно передбачати 

раціональне поєднання різних підходів до зміцнення здоровʼя молоді, 

профілактики захворювань та застосування  відновних технологій. 

Для розвʼязання головного завдання інноваційної педагогічної технології – 

оздоровлення учнів та студентів в умовах навчання – потрібно створити 

відповідні умови, що дозволяють поєднати навчально-виховний процес з 

оздоровчим. Програма оздоровлення в інклюзивних класах повинна бути 

індивідуальна для кожного  і включати як профілактичні, так і корекційні 

заходи. 

Профілактичний напрям програми включає систему заходів, до яких 

входять загальнооздоровчі неспецифічні засоби, що спрямовані на 

попередження розвитку хвороб.  

Автори Н. І. Коцур та Л. П. Товкун пропонують із метою збереження та 

зміцнення здоровʼя запроваджувати такі оздоровчі заходи: оптимізація 

фізичного виховання; курс вітамінотерапії; загартовуючі процедури та 

точковий масаж; харчування, збагачене на вітамін С. Оптимізація фізичного 

виховання передбачає: запровадження програми на розвиток витривалості на 

уроках фізкультури впродовж навчального року; рухливі ігри на перервах; 

фізкультхвилинки з елементами точкового масажу на уроках; загартовування 

шляхом уведення контрастного температурного режиму [4, с. 282]. 

Важливу роль у зміцненні та збереженні здоровʼя учнів, що мають різні 

захворювання, відіграє лікувальна фізична культура, яка є потужним фактором 

оздоровчого впливу на організм. Вона сприяє досягненню ремісії 

захворювання, відновленню функції зовнішнього дихання, покращенню 

фізичної підготовленості, роботоспроможності, а отже, й успішності. 

Лікувальна фізкультура є методом неспецифічної терапії, а вживані фізичні 

вправи – неспецифічними подразниками. Будь-яка фізична вправа завжди 

залучає до реакції у відповідь усі ланки гомеокінезу: нервову, імунну і 

гормональну системи. 
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В теперішній час діти ведуть малорухливий спосіб життя. Тому 

необхідним є те, щоб фізичні навантаження займали важливе місце у їхньому 

житті. Це один із найосновніших компонентів у лікуванні та профілактиці. 

Бажано щоб заняття не були примусовими, вправи повинні викликати у них 

позитивні емоції та зацікавлення. ЛФК може проводитись в ігровій формі. 

У комплекс ЛФК входить ранкова гімнастика. Вона сприятливо впливає на 

організм дитини, підвищує працездатність, виробляє наполегливість та 

дисциплінованість. Ранкові вправи включають основні рухи, такі як: повороти 

голови, махи руками, ногами, ходьба, присідання, підскоки. Також додатково 

можна використовувати, мʼячики, палиці та інший спортивний інвентар.  

Чудовим варіантом для дітей будь-якого віку є шведська стінка. Це 

багатофункціональний тренажер, на якому можна виконувати різноманітні 

вправи для зміцнення всіх груп мʼязів, розвитку вестибулярного апарату, 

профілактики захворювань центральної  нервової системи, розумового розвитку 

та оздоровлення організму в цілому. Шведська стінка не займає багато місця в 

кімнаті, є компактною. Додатково її можна укомплектувати різними цікавими 

елементами: кільця, мотузкова драбина, гірка, канат та ін.  

Ефективним засобом для профілактики та лікування різних захворювань та 

ушкоджень нині є лікувальний масаж. Він допомагає відновленню нормальної 

діяльності всього організму. Лікувальний масаж має свою класифікацію у 

залежності від характеру захворювання. Так, виділяють масаж при травмах та 

захворюваннях опорно-рухового апарата, масаж при захворюваннях органів 

дихання, масаж при захворюваннях органів травлення та інше. Методика 

виконання масажу може змінюватися залежно від характеру того або іншого 

захворювання [1, с. 22].  

Таким чином, заняття фізичними вправами – найбільш сильний 

фізіологічний подразник, який стимулює нормальну життєдіяльність організму 

та забезпечує завдяки механізму фізичного тренування зростання фізичної 

працездатності та захисних сил організму людини. Основний механізм дії 

фізичних вправ – нейро-рефлекторно-гуморальний. Лікувальна дія фізичних 

вправ виявляється у тонізуючому впливі, трофічній дії, нормалізації функцій та 

компенсації порушених функцій дітей з особливими освітніми потребами. 
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РОЗВИТОК ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТИВНОЇ 

МЕДИЦИНИ ХАРКІВЩИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ 

ХХІ СТОЛІТТЯ НА ПРИКЛАДІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-

ФІЗКУЛЬТУРНИЙ ДИСПАНСЕР» 

 

У статті досліджено діяльність закладів лікувальної фізичної культури 

та спортивної медицини на теренах Харківщини в другій половині ХХ – на 

початку ХХІ століття на прикладі Комунального закладу охорони здоровʼя 

«Харківський обласний лікувально-фізкультурний диспансер». Крізь історичну 

ретроспективу показано становлення даного закладу. 

Ключові слова: лікувальна фізична культура, спортивна медицина, 

заклади, становлення, історія. 

 

The activities of medical physical culture and sports medicine in the Kharkiv 

region in the second half of the XXth – the beginning XXIth century on the example of 

the Municipal Health Care Institution «Kharkiv Regional Medical and Physical 

Dispensary» is examined in the article. The formation of this institution is shown 

through a historical retrospective. 

Key words: medical physical culture, sports medicine, institutions, formation, 

history. 

 

У 20-х роках XX століття в м. Харкові почався поступовий розвиток 

лікарського контролю за особами, які займалися фізичною культурою і 

спортом. У місті в 1920–1930 роках була побудована мережа спортивних 

майданчиків та стадіонів: «Динамо», «ХТЗ», «Металіст» (колишній 

«Авангард») та ін. При стадіонах працювали кабінети лікарського контролю, 

які втілювали в життя тезис першого наркома охорони здоровʼя М. О. Семашка: 

«Без лікарського контролю немає радянської фізкультури». 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/korekciini_programy/18-19lfk-dczp.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/korekciini_programy/18-19lfk-dczp.pdf
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Великий внесок в організацію і становлення спортивної медицини та 

лікувальної фізкультури в Харкові зробив перший завідувач кафедри 

фізкультури Харківського медичного інституту професор В.А. Блях, який у той 

час був одним із провідних спеціалістів України в галузі лікарського контролю 

[2, c. 208]. 

У 1948 році в Харківському медичному інституті була заснована кафедра 

фізичного виховання та лікувальної фізкультури, і вперше розпочалося 

викладання лікарського контролю та лікувальної фізкультури як навчальної 

дисципліни. Першим завідувачем цієї кафедри став лікар А. П. Маляренко. 

У 1951 році було відкрито обласний лікарсько-фізкультурний диспансер, а 

головним лікарем диспансеру призначили доцента Д. Л. Котельмана. 

У березні 1953 року диспансер очолив головний лікар О. О. Ложнікова, але 

в січні 1959 року обласний лікарсько-фізкультурний диспансер було 

реорганізовано у відділення лікарського контролю та відділення лікувальної 

фізкультури при обласній клінічній лікарні. 

Значний внесок у розвиток спортивної медицини та лікувальної 

фізкультури регіону зробила В. М. Максимова – завідувач кафедри лікарського 

контролю та лікувальної, фізкультури Харківського медичного інституту, яка 

багато років очолювала науково-медичне товариство фахівців зі спортивної 

медицини й лікувальної фізкультури. 

У грудні 1965 року завідувачем лікарсько-фізкультурного відділення 

обласної клінічної лікарні було призначено І. М. Рибака. З цього розпочалася 

нова епоха в розвитку служби спортивної медицини в Харківській області. 

Важливим кроком у подальшому розвитку служби спортивної медицини 

Харківщини стало переведення лікарсько-фізкультурного відділення в окремий 

будинок по вул. Тобольській, 63, де і розпочалася робота фахівців із 

лікувальної фізкультури, лікарського контролю, функціональної та 

лабораторної діагностики, фізіотерапії, масажу тощо. 

1 липня 1973 року лікарсько-фізкультурне диспансерне відділення 

обласної клінічної лікарні було реорганізовано в самостійний Харківській 

обласний лікарсько-фізкультурний диспансер (ХОЛОД). Головним лікарем 

закладу призначили І. М. Рибака, який протягом 15 років був ще й 

співробітником кафедри лікарського контролю та лікувальною фізкультури 

Харківського медичного інституту. Майже 40 років на посаді керівника 

диспансеру як позаштатний спеціаліст управління охорони здоровʼя він 

очолював службу спортивної медицини і лікувальної фізкультури в Харківській 

області. 

Період з 1970 по 1991 рр. був особливим у розвитку служби спортивної 

медицини та відзначився великими досягненнями радянських спортсменів на 

Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, а також залученням до 

фізичної культури широких верств населення. Все це надало можливість для 

поширення та подальшого розвитку служби спортивної медицини та 

лікувальної фізкультури, організації в лікувально-профілактичних установах 
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кабінетів лікарського контролю, а на спортивних базах – реорганізації 

медичних кабінетів у медико-відновлювальні центри [3]. 

На спортивній базі при Харківській обласній раді «Динамо» у 1977 році 

розпочав роботу медико-відновлювальний центр під керівництвом 

С. М. Некрутова. Одним із напрямків його діяльності можна назвати втілення 

наукових досягнень спортивної медицини у практику підготовки спортсменів 

різного віку. Плідна співпраця С. М. Некрутова з професором С. А. Душаніним 

відкрила шлях до оцінки фізичних можливостям спортсменів, прогнозування та 

індивідуалізації навчально-тренувального процесу [2, c. 210]. 

У 1986 році медико-відновлювальний центр було реорганізовано в 

лікарсько-фізкультурний диспансер при ХОР «Динамо». Його очолив 

В. П. Корж, який продовжив науково-практичний напрямок у діяльності 

диспансеру. На превеликий жаль, експеримент із відкриттям на спортивній базі 

універсального медичного закладу закінчився у 1994 році за відсутності 

фінансування. 

У льодовому Палаці спорту з 1977 року розпочав роботу медичний пункт, 

який у 1980 році розширився до медико-відновлювального центру, де на 

практиці втілювалися напрямки медичного забезпечення спорту вищих 

досягнень. Організував і очолив роботу цього центру лікар спортивної 

медицини В. П. Кириллов. Співробітництво центру з кафедрою нормальної 

фізіології Харківського медичного інституту та особисто професором 

Ф. П. Ведяєвим з питань розробки критеріїв, з використанням корелят 

емоційного напруження у спортсменів показало напрямки подальшого розвитку 

співробітництва науковців, лікарів спортивної медицини та тренерів| 

спрямовані на досягнення високих результатів у спорті. Медико-

відновлювальний центр плідно співпрацював і з професором 

В. Ф. Трубніковим, завідувачем кафедри ортопедії та травматології 

Харківського медичного інституту, кафедрою лікарського контролю та 

лікувальної фізкультури Українського інституту удосконалення лікарів під 

керівництвом професора Є. М. Клепікова. 

Однією із баз, де проводилися практичні заняття, був і медико- 

відновлювальний центр харківського Палацу спорту. Колектив кафедри зробив 

значний внесок у підготовку фахівців – лікарів зі спортивної медицини. На 

жаль, на початку 1990-х кафедра припинила підготовку фахівців зі спортивної 

медицини. 

З метою підготовки фахівців з лікувальної фізкультури і спортивної 

медицини у 2004 році на базі Харківської медичної академії післядипломної 

освіти була створена кафедра «Артрології, лікувальної фізкультури та 

спортивної медицини», яку у 2008 році реорганізували в кафедру 

«Травматології, вертебрології, лікувальної фізкультури та спортивної 

медицини». Очолив кафедру ректор ХМАПО професор О. М. Хвисюк. Кафедра 

займається підготовкою нових лікарських кадрів та своєчасним підвищенням 

кваліфікації за фахом лікувальна фізкультура та спортивна медицина [4]. 
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У 1981 році на базі Харківського спортивного факультету Київського 

інституту фізичної культури розпочинає свою роботу кафедра «Спортивної 

медицини та фізичної реабілітації» під керівництвом к. м. н., доцента 

Г. П. Пєшкової Тут майбутні тренери і керівники спортивних організацій 

отримували основи знань зі спортивної медицини. У 1998 році завідувачем 

кафедри «Спортивної медицини та фізичної реабілітації» Харківської академії 

фізичної культури обрано к. м. н., доктора філософії, професора О.В. Пєшкову 

[2, c. 210]. 

Починаючи з 2006 року колектив ХОЛФД очолює В. П. Кирилов. 

Сьогодні диспансер має 2 відділення спортивної медицини, відділення 

лікувальної фізкультури, до складу якого входять фізіотерапевтичний кабінет, 

кабінет масажу, клініко-діагностична лабораторія, кабінет функціональної 

діагностики та транскраніальної доплерографії судин головного мозку. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ЗДОРОВʼЯЗБЕРЕЖЕННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

ПЕДАГОГІЧНОГО ВИШУ 

 

Автор звертається до злободенної проблеми, яка хвилює сьогодні всю 

педагогічну громадськість – збереження і зміцнення здоровʼя підростаючого 

покоління, вироблення здоровʼязбережувальних технологій при організації 

навчального про процесу. Особлива увага приділяється формуванню 

валеологічної грамотності і компетентності майбутніх вчителів. 

Ключові слова: здоровʼязбережувальна педагогіка, здоровʼязбережувальні 

технології, здоровий спосіб життя; зміст освіти, педагогічний виш. 
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The article deals with a growing concern among pedagogists about 

implementing healthcare methods in an education process to improve the overall 

health condition of the youth. Specifically, the author of the article focuses on the 

development of healthcare (valeology) awareness and competence of future teachers.  

Key words: healthcare pedagogics, healthcare methods, healthy lifestyle, 

education, pedagogical universities. 

 

У даний час проблема здоровʼязбереження привертає помітну увагу 

педагогів-дослідників з різних регіонів України. Зокрема, Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні до 2021 р. чітко визначає стратегічні 

напрями в освіті, де здоровʼязбережувальна складова є одним із пріоритетних 

напрямків разом із суспільно-гуманітарним, природничо-математичним та 

технологічним [10]. У звʼязку з цим одним із головних завдань для освітньої 

спільноти повинен стати пошук шляхів і умов збереження та зміцнення 

здоровʼя учасників освітнього процесу, підвищення якості їх життя. Однією з 

таких умов є здоровʼязберігаюча спрямованість процесу підготовки майбутніх 

учителів. 

Освітній процес у вищій школі своєю технологією, обʼємом інформації, 

специфікою занять, умовами їх проведення ставить сьогодні перед 

студентством великі психологічні та фізіологічні вимоги, які, як правило, не 

відповідають їх індивідуальним можливостям. Така не відповідність 

призводить вже на ранніх етапах професійного навчання до зниження резервів 

організму, його компенсаторних і адаптаційних можливостей. У звʼязку з цим 

перед педагогічним колективом вишу постає проблема залучення студентів до 

здорового способу життя, навчання їх здоровʼязбережувальним технологіям. Ця 

проблема особливо актуальна для підготовки майбутніх вчителів [4]. 

Збереження психофізіологічного здоровʼя учасників освітнього процесу 

багато в чому залежить від форм і методів навчального процесу і від організації 

спеціалізованої системи розвитку і збереження здоровʼя на основі формування 

культури здоровʼя, здорового образу життя і відповідної мотивації. 

Першорядним напрямком, що визначає якість професійної підготовки 

майбутнього вчителя, є зміст освіти, правильне формування сукупності знань, 

умінь і навичок, необхідних і достатніх для здійснення конкретної професійної 

діяльності. 

Зміст освіти слід визначити як соціально орієнтовану та педагогічно 

адаптовану систему, засвоєння якої забезпечує формування всебічно, 

гармонійно розвиненої особистості, підготовленої до участі в створенні та 

розвитку культури. 

Здоровʼязбережувальна спрямованість освітнього процесу покликана 

забезпечити в системі педагогічної освіти умови для активної участі студента і 

викладачів у формуванні, збереженні, зміцненні та відновленні резервів свого 

здоровʼя для найбільш повного оволодіння знаннями, професією, для 

оптимізації соціального та особистого життя. Процес навчання у педагогічному 

виші повинен бути повʼязаний з формуванням ціннісного ставлення до здоровʼя 
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і здорового способу життя, валеологічної культури як невідʼємної частини 

загальної професійної культури особистості. Тому необхідно включати в 

навчальний процес дисципліни, в завдання яких входить: 

– здійснення переносу знань з інших дисциплін (педагогіки, психології, 

фізіології, соціології, філософії та ін.); 

– інтеграція знань з метою формування єдиного уявлення про такий 

складний і багатовимірний феномен, як «здоровʼя», і про педагогічні аспекти 

його заощадження. 

Інформацією про здоровʼя та здоровий спосіб життя має бути наповнений 

зміст педагогічних дисциплін, які стосуються методики організації освітнього 

процесу, а зміст навчально-виховних програм має будуватися з урахуванням 

інтересів здоровʼя учнів і педагогів. 

Відмінними рисами здоровʼязбережувальної педагогіки є: 

1) здорова особистість розглядається не тільки як ідеальний зразок, але і як 

практично досяжна норма розвитку; 

2) здорова людина – це цілісний тілесно духовний організм; 

3) оздоровлення трактується не як сукупність лікувально-профілактичних 

заходів, а як форма розвитку, розширення психофізіологічних можливостей 

людини; 

4) ключовим педагогічним засобом оздоровчої та розвиваючої роботи є 

особистісно-діяльнісний підхід. 

Педагогіка здоровʼязбереження вивчає питання навчання, виховання і 

розвитку, що повʼязані з формуванням міцної життєвої установки на здоровʼя, 

здоровий спосіб життя. Процес навчання у педагогічному закладі вищої освіти 

повинен включати в себе формування системи наукових уявлень про здоровʼя, 

валеологічну грамотність і компетентність, оволодіння не тільки вміннями та 

навичками збереження й удосконалення особистого здоровʼя, а й педагогічними 

технологіями здоровʼязбереження [3]. 

Цілком очевидно, що всі необхідні знання, вміння і навички, що є важливі 

для здорової поведінки, гармонійного співіснування з навколишнім світом, 

необхідно передавати з покоління в покоління, подібно письму або ремеслу. 

Мистецтву бути здоровим, так само як і будь-якому іншому мистецтва 

(живопису, музиці, танцю тощо), потрібно вчити. Турбота про здоровʼя – це 

найважливіша праця педагога, це не просто комплекс санітарно-гігієнічних 

норм, правил, які не збірка вимог до режиму, харчування, праці і відпочинку, 

але перш за все турбота про повноту всіх фізичних і духовних сил 

(В. О. Сухомлинський). Здоровʼя і педагогіка повинні бути 

взаємообумовленими і взаємопроникнеми [1]. 

Здоровʼязбережувальна педагогіка являє собою педагогічну систему, 

засновану на цінності здоровʼя і технологічно забезпечує пріоритет культури 

здоровʼя при організації навчання, навчально-виховної роботи та при 

визначенні змісту навчальних про грам для педагогів і учнів [13]. 

Реалізація здоровʼязбережувальної спрямованості навчального процесу у 

педагогічному виші дозволяє, з нашої точки зору, успішно здійснювати процес 
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здоровʼязбереження в освітньому просторі ЗВО, покращувати показники 

здоровʼя учасників освітнього процесу. 
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БІОЛОГІЧНИЙ ВІК ЯК ПОКАЗНИК ЗДОРОВʼЯ СТУДЕНТІВ 

 

У статті розглянуто поняття біологічного віку та характеристики його 

складових у студентської молоді. Зазначено, що визначальний вплив на здоровʼя 

і біологічний вік студентів має їх власний спосіб життя. Рухова активність, 

раціональне харчування, утримання від тютюнокуріння та вживання 

алкоголю, збереження оптимальної ваги тіла сприяють покращенню 

біологічного віку людини. Наголошено, що здоровий спосіб життя повинен 

бути невідʼємною складовою в житті кожного сучасного студента. 

Ключові слова: здоровʼя, біологічний вік, студенти, здоровий спосіб 

життя. 

 

The concept of biological age and the characteristics of its components in 

student youth are considered. It is noted that the decisive influence on the health and 

biological age of students has their own way of life. Physical activity, nutrition, 

abstinence from smoking and alcohol consumption, maintaining optimal body weight 

help to improve the biological age of man. It is emphasized that a healthy lifestyle 

should be an integral part of every modern studentʼs life. 

Key words: health, biological age, students, healthy lifestyle. 

 

Здоровʼя студентів – це основа їхнього сьогодення й майбутнього 

благополуччя, необхідна умова активної життєдіяльності і високого трудового 

потенціалу, індикатор рівня культури й переконливий показник ефективності 

державної політики у сфері охорони здоровʼя студентської молоді. 

Актуальність проблеми підтверджують щорічні доповіді Президента України, 

Верховної Ради, Кабінету Міністрів про становище молоді в Україні; 

висвітлення цього питання на численних конференціях науковців закладів 

вищої освіти [1, с. 3]. 

Здоровʼя студентів – благо й ресурс, від ступеня оволодіння яким залежить 

рівень задоволення практично усіх їхніх потреб і соціальних функцій у 

студентські роки і в період подальшої життєдіяльності [1, с. 24–25]. 

Біологічний вік – це фундаментальна характеристика індивідуальних 

темпів розвитку. Він відображає рівень морфо-функціонального розвитку 

організму на фоні популяційного стандарту. За цим критерієм студент може 
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відповідати популяційній нормі свого хронологічного (паспортного) віку, 

випереджати його в тій або іншій мірі, або, навпаки, відставати. 

Хоча будь-яка ознака, яка змінюється з віком, може розглядатися як 

критерій біологічного віку, існують визначені додаткові умови, яким повинна 

задовольняти така ознака. Оскільки різні органи і системи організму 

розвиваються нерівномірно, основне значення набуває вибір найбільш 

інформативного, «провідного» для даного етапу онтогенезу критерію. Дуже 

важливо його співвідношення з іншими параметрами морфо-функціонального 

статусу й однаковість стану ознаки по завершенні процесів розвитку.  

Біологічний вік студентської молоді є досить інформативним показником 

їхнього здоровʼя, за яким можна робити висновки щодо передчасного старіння 

організму. У сучасних студентів, за даними сучасних науковців 

(С. І. Присяжнюк, 2010; Т. І. Лошицька, 2010; С. І. Приходько, 2012; 

Л. П. Товкун, 2012, 2013; Н. Фединяк, Б. Мицкан 2013; З. Р. Леонтʼєва, 

Р. Я. Дутка, 2016; С. М. Киселевська, Т. В. Євсюкова, 2017 та ін.), біологічний 

вік на 10–15 років випереджає календарний, при цьому у більшості відмічається 

прискорений темп старіння. Критичний стан здоровʼя студентів і причини, які 

до цього призвели дають можливість зробити висновок, що усі студенти, котрі 

мають проблеми зі здоровʼям повинні обовʼязково займатися фізичними 

вправами за індивідуальними багаторічними програмами спрямованими на 

оздоровлення [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

На думку М. О. Красулі, на біологічний вік студентів впливає безліч 

зовнішніх і внутрішніх факторів. Залежність від біологічних і психологічних 

властивостей особистості (спадковість, темперамент, тип вищої нервової 

діяльності) визначається на рівні 15–20 %. Ці фактори практично не піддаються 

змінам. Соціально-економічні та політичні чинники (охорона здоровʼя, 

доступність ліків, кваліфікація медичних кадрів, рівень медичної науки, умови 

праці та життя) також впливають на показники здоровʼя на рівні 10-15 %. 

Навколишнє середовище, екологія впливають на здоровʼя в середньому на 

20 %. Саме істотно впливає спосіб життя – 50 % (на думку деяких вчених навіть 

на 80 %). Не останнє місце в способі життя належить регулярним заняттям 

фізичними вправами. Засобами фізичного виховання можна суттєво вплинути 

на швидкість старіння (зношення організму), гальмуючи вікові процеси. 

М. О. Красуля вказує, що численні дослідження впливу фізичного 

навантаження на організм людини підтверджують той факт, що застосування 

фізичних навантажень різного ступеня інтенсивності впливає на біологічний вік 

людини. Фізична активність призводить до уповільнення старіння тіла людини, 

а значить, зменшення його біологічного віку. 

Важливою умовою збереження біологічної молодості організму є 

виявлення факторів ризику для здоровʼя: куріння, вживання алкоголю або 

наркотиків, незбалансоване харчування, стресові ситуації, малорухливий спосіб 

життя, погані матеріально-побутові умови, несприятливий моральний клімат у 

родині, низький культурний та освітній рівень, забруднення навколишнього 
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середовища, обтяжена спадковість, незадовільна робота служб охорони 

здоровʼя та ін. 

Показники біологічного віку досить гнучкі і можуть змінюватися в 

залежності від способу життя людини. Примітно те, що біологічний вік жінок 

зберігається краще. Вченими доведено, що жінки старіють пізніше чоловіків у 

цьому плані і можуть залишатися на позначці 20 років на 7–9 років довше [9]. 

Не зайве відзначити, що покращувати і зберігати свій біологічний вік варто 

вже у студентські роки. Для цього необхідно: 

‒ відмовитися від шкідливих звичок, якщо вони є. Це стосується не 

тільки куріння і зловживання алкоголем, але й інших згубних занять; 

‒ відрегулювати свій режим дня, не вести активний спосіб життя в 

нічний час, а відвести цей час доби саме для сну і відпочинку; 

‒ загартовуватися, адже це дуже корисно в будь-якому віці. Ця 

процедура тонізує шкіру і омолоджує організм. Якщо не загартовуватися, то 

хоч би приймати контрастний душ. Він також позитивно впливає на тіло і 

дозволяє довше залишатися молодим і здоровим; 

‒ займатися спортом. Рух – це життя, а бездіяльність і апатія в плані 

спорту сприяють швидкому старінню і атрофії мʼязів; 

‒ живіть в гармонії з собою. Не перенавантажувати себе неприємними 

заняттями. Варто більше займатися улюбленою справою і покращувати таким 

чином свій психоемоційний стан; 

‒ правильно харчуватися. Вживати в їжу більше фруктів і овочів, їсти 

мʼясні страви. Але, потрібно відмовитися від шкідливих солодощів і закусок; 

‒ стежити за чистотою свого організму. Вживати кілька літрів води 

впродовж дня. Якщо потрібно, то робити мікроклізми, спорожнятися вчасно. 

Мікрофлора шлунково-кишкового тракту дуже важлива для підтримки 

біологічного віку [9]. 

Отже, визначальний вплив на здоровʼя студентів і їх біологічний вік має 

власний спосіб життя. Рухова активність, раціональне харчування, утримання 

від тютюнокуріння та вживання алкоголю, збереження оптимальної ваги тіла 

сприяють покращенню біологічного віку людини. Тому здоровий спосіб життя 

повинен бути невідʼємною складовою в житті кожного сучасного студента. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 

В данной статье рассматриваются особенности формирования культуры 

здорового питания, основные направления работы по формированию культуры 

здорового питания. Даны рекомендации для учащихся по здоровому питанию. 

Ключевые слова: культура питания, режим питания, рацион. 

 

The peculiarities of formation of culture of food healthy habits, the main 

directions of work to formation of culture the promoting good nutrition are devoted 

in the article. The recommendations for pupils on the issue of healthy eating habits 

are given in it.  

Key words: food cultures, diet, ration. 

 

Культура питания является важнейшей составной частью общей культуры 

здорового образа жизни учащихся. Формирование культуры здорового питания 

должно начинаться на первых этапах обучения ребенка в школе и 

продолжаться на протяжении всех лет обучения с учетом возрастных 

особенностей.  
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Цель исследования: выявить особенности формирования культуры 

здорового питания у подростков. 

В соответствии со статьей 38 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании (далее – Кодекс) обеспечение питанием является одной из мер 

социальной защиты обучающихся. Организация питания обучающихся 

осуществляется согласно статье 40 Кодекса в соответствии с нормативными 

правовыми и иными актами [1]. 

Работа по формированию культуры здорового питания включает три 

направления:  

1. Рациональная организация питания в образовательном учреждении.  

2. Включение в образовательный процесс учебных программ 

формирования культуры здорового питания. 

3. Просветительская работа с детьми, их родителями (законными 

представителями) и педагогами [1]. 

 В рамках исследования проведено анкетирование учащихся ГУО 

«Средняя школа д. Знаменка» Брестского района, в котором приняли участие 

15 учащихся 10 и 11 классов.  

Результаты анкетирования следующие. На вопрос «Сколько раз в день Вы 

едите?» 80%  респондентов ответили, что едят 3–5 раз в день, 13 % 

респондентов 1–2 раза в день, 7 % опрошенных едят 7–8 раз в день, т.е. сколько 

захотят. 

На вопрос «Завтракаете ли Вы дома перед уходом в школу?» 53 % 

респондентов ответили, что завтракают каждый день, 34% иногда не успевают 

позавтракать, 13 % респондентов не завтракают. На вопрос «Едите ли Вы на 

ночь?» 20 % опрошенных едят, 27 % – едят иногда, а 53 % –не едят на ночь.  

По употреблению продуктов результаты ответов следующие: 20 % 

учащихся часто едят свежие овощи, 20 % – редко. Фрукты употребляют 80 % 

учащихся каждый день, 20 % учащихся употребляют фрукты 2–3 раза в неделю. 

Не употребляют молочные и кисломолочные продукты 7 % респондентов, 33 % 

учащихся употребляют 1–2 раза в неделю, а 60 % –употребляют каждый день.  

На вопрос «Какие напитки Вы предпочитаете?» 40 % респондентов 

выбрали сок, компот, кисель, 40 % – чай и кофе, остальные 20 % отдают 

предпочтение газированным напиткам. 

Из 15 опрошенных 40 % употребляют сладости умеренно, 53 % – очень 

часто, а 7 % – вообще не употребляют. 

Рацион питания в течение недели отличается разнообразием блюд у 87 % 

респондентов, у 13 % рацион не отличается. 

Как показывают результаты исследования, у современных подростков 

выявлены некоторые негативные особенности  при формировании культуры 

здорового питания: отсутствие знаний о здоровом питании; несоблюдение 

режима приёма пищи; нерациональное питание; частое употребление 

сладостей; употребление кофе.  

Предлагаем некоторые рекомендации по формированию культуры 

здорового питания. 
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Прежде всего, при формировании культуры здорового питания 

необходима  комплексная и системная работа в семье и школе, когда 

постепенно формируются основы гигиены и режима питания, дается 

представление о полезных продуктах и полезной пище, о необходимых 

питательных веществах, о рациональной структуре питания, о культуре 

питания разных народов и т.п.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями), 

заключается в вовлечении родителей в процесс формирования культуры 

здорового питания в семье через родительские клубы, лектории, выступления 

на родительских собраниях представителей здравоохранения и др. 

Важнейшей составляющей здорового питания является регулярный приём 

пищи. Режим питания может быть изменен в зависимости от образа жизни, 

организации его учебной, спортивной и других нагрузок, но в любом случае 

важно стремиться к тому, чтобы у ребенка выработалась привычка принимать 

пищу в определенные часы.  

Питание детей подросткового возраста имеет свои особенности. В период 

полового созревания потребность в некоторых веществах у парней выше по 

сравнению с девушками. При организации рациона питания учащихся школы 

необходимо учитывать физические и физиологические изменения, которые 

происходят в подростковом возрасте.  

Для формирования новых структурных компонентов организма 

необходимо употреблять достаточное количество белков, потому что 

недостаток или полное исключение из рациона питания белковой пищи (что 

происходит в том случае, когда подростки, желая следовать модным 

стандартам, используют различные диеты), отражается не только на 

самочувствии, но может привести к нарушению естественного хода развития. 

Для нормального роста и развития костной ткани, в рационе питания 

должны быть продукты богатые кальцием, так как недостаток кальция 

приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата: сколиозу и 

нарушению осанки (по данным статистики, нарушения осанки выявляются у 

каждого 4-го выпускника школы). Кальций содержится в молоке и 

кисломолочных продуктах [2]. 

В связи с увеличением объема крови и мышечной массы значительно 

увеличивается потребность организма подростков в железе (железо содержится 

в мясе, гречке, гранатах и т.д.). Нарушение питания в этот период может стать 

причиной хронических заболеваний и задержек в развитии.  

Важными компонентами продуктов питания являются белки, жиры и 

углеводы. Именно они являются источниками энергии и строительным 

материалом для организма. В рационе подростков соотношение между 

белками, жирами и углеводами составляет около 1:1:4. 

Подросткам необходимо больше потреблять сложных углеводов (овощи и 

крупы) и как можно меньше простых (сладости и газировка). Они обладают 

медленной скоростью усвоения, поэтому они не приводят к набору лишнего 
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веса и нарушению обмена веществ. Помимо энергии овощи и крупы являются 

источником клетчатки, которая необходима для нормального пищеварения. 

Жиры делятся на «плохие» (насыщенные и транс-жиры) и «хорошие» 

(мононенасыщенные и полиненасыщенные). В рационе надо стремиться к 

снижению доли «плохих» (1/3), и повышению количества «хороших» жиров 

(2/3). Насыщенные и транс-жиры содержатся в мясе с жиром (говядина, 

баранина, свинина), курице с кожицей, молочных продуктах с высокой 

жирностью, сливочном масле, сыре, мороженном, сале, пальмовом и кокосовом 

маслах, конфетах, шоколаде, маргарине. Мононенасыщенные и 

полиненасыщенные – рыбе, орехах, оливках. 

Подростки должны питаться 4–5 раз в день. Распределение общей 

калорийности суточного рациона по приемам пищи: завтрак – 25 %, обед – 

35 %, полдник – 15 %, ужин – 20 %, второй ужин – 5 %. Последний прием пищи 

должен быть за 4 часа до сна [2]. 

В дневной калорийности рациона нужно учитывать не только то, что мы 

едим, но и что мы пьем. Самым естественным питьем для человека была и 

будет простая вода. Вода запускает обмен веществ, поэтому с нее необходимо 

начинать день. Желательно выпивать первый стакан воды за 15–20 минут до 

завтрака. Чтобы узнать, сколько воды в день необходимо организму, надо 

умножить 30 мл на 1 кг тела [1]. 

Таким образом, несмотря на то, что в учреждениях образования 

Республики Беларусь ведется определенная работа по формированию культуры 

здорового питания, но необходимо повысить уровень знаний в данном 

напрвлении как у учащихся, так и у их законных представителей. 
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РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

ШКОЛЯРІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ У РІЗНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ 

 

У статті проводиться аналіз рівня сформованості здорового способу 

життя в учнів підліткового віку середніх загальноосвітніх шкіл та студентів 

першого курсу ПТУ міста Переяслав-Хмельницького Київської області, а 
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також учнів середніх загальноосвітніх шкіл та ліцеї міста Біла Церква 

Київської області. 

Ключові слова: здоровий спосіб життя, здоровʼязберігаючі технології, 

учні, студенти, школа, навчальний процес. 

 

The analysis of the level of formation of a healthy lifestyle in pupils of teenage of 

secondary schools and the first year students of vocational schools in  Pereiaslav-

Khmelnitskyi, Kiev region, as well as pupils of the secondary schools and lyceums in 

of Bila Tserkva, Kiev region is analyzed in it. 

Key words: healthy lifestyle, health-saving technologies, pupils, students, 

school, educational process. 

 

Проблема низького рівня здоровʼя школярів  є надзвичайно актуальною. 

Міжгалузевою комплексною програмою «Здоровʼя нації» на 2002–2011 рр. 

передбачені і здійснюються заходи щодо поліпшення здоровʼя різних категорій 

населення [4, с. 101]. Це перед усім стосується такої категорії населення, як 

школярі [4, с. 103]. 

Водночас, як свідчать статистичні дані стан здоровʼя сучасних школярів 

різко погіршується. Зокрема, за даними лікарів, які перед початком навчального 

року оцінили фізіологічний стан школярів загальноосвітніх навчальних 

закладів, відомо, що 23 % учнів є абсолютно здоровими, а 47 % вже хворі на 

хронічні захворювання. [6, с. 10]. Це повʼязано з багатьма причинами, серед 

яких несприятливі умови перебування дітей у школах, особливо обмеження 

фізичної активності, значний обсяг навчальної інформації, предметна система 

виховання, недостатнє природне освітлення, незбалансоване харчування [1, 

с. 19], а також слід враховувати низький рівень екології [6, с. 9]. 

Саме тому необхідно створити належні умови для поліпшення фізичного, 

психічного та соціального благополуччя дітей та підлітків; організовувати 

навчально-виховний процес з урахуванням психофізіологічного стану у 

школярів; розробити навчальні програми з формування культури здоровʼя та 

профілактики шкідливих звичок ; організувати раціональне харчування учнів у 

школі [1, с. 19].  

У звʼязку із суспільною важливістю даних питань їх вирішенням 

займається велика кількість науковців. Наукового спрямування проблема 

збереження здоровʼя  набула у другій половині ХХ століття після публікації в 

Канаді у 1974 році знаменитого «Звіту Лалонда». Його було розроблено на 

основі багаторічних досліджень канадських науковців і широко оприлюднено 

за ініціативою М. Лалонда. У звіті було доведено, що традиційна система 

охорони здоровʼя грає не головну роль у комплексі факторів, які впливають на 

здоровʼя людини. Дана проблема знайшла відображення також і в працях 

сучасних науковців. Медико-соціальні аспекти збереження здоровʼя дітей, 

забезпечення їх гармонійного розвитку висвітлено у працях О. Лукʼянової [5, 

с. 408–415]. Гігієнічні проблеми впровадження здоровʼяформуючих програм 
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серед школярів досліджували такі науковці, як Г. М. Даниленко [3, с. 18–21], 

Т. Б. Єфімова, Т. В. Меркулова, Г. В. Гуторова [2, с. 7]. 

У комплексі факторів, що впливають на здоровʼя індивіда, значущим є 

спосіб життя, вибір якого залежить від свідомого ставлення особистості до 

власного здоровʼя, розуміння його значення для себе, свого майбутнього [3, 

с. 22].  

Метою нашого дослідження стало вивчення рівня сформованості 

здорового способу життя серед школярів середніх загальноосвітніх закладів м. 

Переяслав-Хмельницький та міста Біла Церква. Відповідно до мети було 

поставлено наступні завдання: 

– оцінити рівень сформованості здорового способу життя школярів 

підліткового віку загальноосвітніх навчальних закладів міста Переяслава – 

Хмельницького та міста Біла Церква; 

– проаналізувати рівень сформованості здорового способу життя у 

вказаних навчальних закладах. 

З метою дослідження рівня сформованості здорового способу життя 

проводилось опитування за анкетою «Чи вмієш ти вести здоровий спосіб 

життя?» та використовувався індивідуальний тест здоровʼя, розроблений 

Г. Ф. Яцуком та співавторами (1997 р.), а також застосовувалися тести «Чи 

здоровий ти фізично?» та «Проблема шкідливих звичок серед учнів». 

Дослідження рівня сформованості здорового способу життя проводилось 

серед учнів віком 14–15 років, які навчаються у середніх загальноосвітніх 

закладах міста Переяслав-Хмельницька і міста Біла Церква. Результати 

досліджень показали, що у місті Переяслав-Хмельницькому із 107 опитаних 

респондентів лише 8 % вміють вести здоровий спосіб життя, 67 % близькі до 

мети, але ще на етапі її звершення. Ця категорія школярів має значні 

функціональні резерви для підвищення продуктивності за рахунок доцільної 

організації ритму їх роботи. В той же час у Білій Церкві із 160 опитаних учнів 

35 % вміють вести здоровий спосіб життя, а 44 % близькі до мети, але ще на 

етапі її досягнення. 22 %учнів ведуть не достатньо здоровий спосіб життя, 

повʼязаний з їх не раціональним харчуванням і малорухливим способом життя. 

У Переяслав-Хмельницькому цей результат є більшим на 2% і становить 

відповідно 24 % І лише 1 % школярів веде абсолютно не здоровий спосіб 

життя. При цьому вони систематично палять та часто вживають алкогольні 

напої. Ці результати були отримані на підставі використання тесту «Чи вмієш 

ти вести здоровий спосіб життя?» та індивідуального тесту здоровʼя 

Г. Ф. Яцука та співавторів,1997 р. 

Також було досліджено рівень фізичного здоровʼя на підставі 

використання тесту «Чи здоровий ти фізично?». Результати дослідження 

показали що, 48 % опитаних респондентів у Переяслав-Хмельницьку ведуть 

дуже активний спосіб життя і мають високий рівень фізичного здоровʼя. 46 % 

ведуть достатньо активний спосіб життя і дотримуються розумного підходу до 

питань збереження фізичної форми. Вони мають достатній рівень фізичного 

здоровʼя. У Білій Церкві ці результати становлять відповідно 54 % і 43 %, а 3 % 
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ведуть пасивний спосіб життя. У Переяслав-Хмельницьку цей результат є дещо 

більшим і відповідно 6 % підлітків ведуть доволі пасивний спосіб життя. Їм 

потрібно приділяти більше уваги виконанню різноманітних фізичних вправ. У 

них задовільний рівень фізичного здоровʼя. Слід також зазначити, що серед 

опитаних респондентів немає підлітків, які ведуть малорухливий спосіб життя і 

мають низький рівень фізичного здоровʼя.  

Крім того, проводилось анкетування з метою виявлення у класних 

колективах учнів, які потребують антитютюнової, антиалкогольної та 

наркологічної допомоги. З цією метою використовувалась анкета «Проблема 

шкідливих звичок серед учнів». Після проведеного анкетування встановлено, 

що у більшості класів існує наркогенний ризик, причому у місті Переяслав-

Хмельницьку палить 8 % учнів, у Білій Церкві 11 %. Відповідно 18 % і 10 % 

школярів досить часто вживають спиртні напої, а 24 % і 5 % учнів прилучалися 

1 раз до наркотиків. Водночас було встановлено, що в обох містах 91 % 

підлітків інформацію про шкідливі звички та небезпечний вплив наркотиків 

одержують у школі та із теле- і радіопередач. 

Отримані результати засвідчують про досить невтішні показники рівня 

фізичного здоровʼя. Так, за даними наших досліджень лише 75 % підлітків у 

місті Переяслав-Хмельницьку та 87 % у місті Біла Церква ведуть достатньо 

активний спосіб життя та мають високий та середній рівень соматичного 

здоровʼя. В той час, як 25 % і 13 % учнів, відповідно, потрібно приділити 

більше уваги своєму здоровʼю та частково або повністю змінити свій спосіб 

життя. Також, такі низькі показники зумовлені тим, що для сучасного школяра 

на сьогоднішній день доволі гостро стоїть проблема шкідливих звичок. 

Результати досліджень показали, що є значний відсоток підлітків, які 

систематично палять та вживають алкогольні напої. 

З метою формування у школярів здорового способу життя надзвичайно 

ефективною є методика «рівний – рівному». Вона має ряд переваг, оскільки 

підлітки більше часу спілкуються один з одним і  глибше розуміють потреби 

свого оточення. Завдяки використанню цього методу можна сформувати у 

школярів систему життєвих принципів здорового способу життя і стимулювати 

у них самостійний і свідомий вибір такої життєвої позиції. 

Серед найбільш ефективних заходів зміцнення здоровʼя є впровадження 

здоровʼязберігаючих технологій та здоровʼяформуючих цільових програм в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 
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ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО СПРИЯЮТЬ 

ЗДОРОВОМУ СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 

У статті висвітлено завдання які постають перед сучасною системою 

шкільної освіти у напрямку формування навичок здорового способу життя. 

Розкрито умови та процес формування здоровʼязбережувального середовища. 

Охарактеризовано життєві компетентності, сформованість яких 

забезпечить людині вести здоровий і продуктивний спосіб життя. 

Ключові слова: компетентності, здоровий спосіб життя, знання, уміння, 

навички. 

 

The article highlights the challenges facing the modern system of school 

education in the direction of developing healthy lifestyle skills. The conditions and 

process of forming a healthy environment are revealed. Life competencies are 

described, the formation of which will ensure a person to lead a healthy and 

productive lifestyle. 

Key words: competencies, healthy lifestyle, knowledge, skills, abilities. 

 

Серед життєвих цінностей сучасної людини перше місце посідає цінність 

життя і здоровʼя. Останніми десятиліттями світова наука зараховує проблему 

здоровʼя, в широкому розумінні цього поняття, до кола глобальних проблем, 

розвʼязання яких зумовлює характеристики майбутнього розвитку людства, та й 

навіть сам факт подальшого існування його як біологічного виду. Низький 

рівень здоровʼя молоді сьогодні має низку конкретних причин. Серед усіх 

чинників, які так чи інакше впливають на стан і фізичного і психічного здоровʼя 
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населення й зокрема, молоді, найважливішою є поведінка. Цей показник 

перевершує вплив спадковості, навколишнього середовища та якості медичної 

допомоги. 

Це поставило перед загальноосвітньою школою завдання створення таких 

умов розвитку учнів, які б сприяли формуванню здорового способу життя, 

гармонізації їх взаємин з довкіллям. Водночас, результати різноманітних 

досліджень дозволяють стверджувати, що традиційна система освіти більшою 

мірою орієнтована на здобуття знань та інформації, а формування життєвих 

умінь і навичок недостатнє, рівень підготовки дітей до самостійного життя не 

відповідає сучасним вимогам. Підліткам потрібні не лише знання, а й життєві 

навички, що допомагають робити життєвий вибір, досягати цілі, коригувати 

поведінку, оцінювати ризики, зберігати і покращувати здоровʼя та якість життя 

[4, с. 105]. 

Єдиним способом розвʼязання проблеми є кардинальна зміна поглядів 

людини на причини і наслідки нездоровʼя, здобуття нею знань основ здорового 

способу життя. Знайти своє місце в мінливому світі, виявити здібності, мати 

життєву перспективу, стати корисною суспільству може тільки та людина, яка 

фізично розвинена, соціально адаптована, психічно врівноважена, має духовну 

основу. Здоровʼя є елементом індивідуальної культури життєдіяльності 

людини. Ця культура визначається рівнем розвитку вмінь та навичок, що 

сприяють збереженню, зміцненню і відновленню здоровʼя людини, реалізації з 

цією метою внутрішніх резервів її організму. Культура здоровʼя відбивається у 

специфічних формах і способах життєздатності особистості, які виробляються, 

починаючи з раннього дитинства, і реалізуються протягом усього життя. 

Життєві пріоритети особистості формуються в школі, і від того, якими 

вони будуть, залежить майбутнє дитини і країни в цілому. Проблема 

формування здорового способу життя охоплює широкий спектр питань. Але 

необхідність збереження здоровʼя і запобігання його руйнації потребує 

всебічного й комплексного вивчення всіх можливих форм вкорінення в систему 

освіти формування здорового способу життя. Школа, трудові колективи, сімʼя – 

найефективніші інституції формування здорового способу життя та культури 

здоровʼя дітей і молоді – недостатньо використовують свої можливості через 

брак практичного досвіду та розробленість відповідних виховних технологій [3, 

с. 24].  

Традиційно мета шкільної освіти визначалась набором знань, умінь і 

навичок, якими має оволодіти школяр. Нині цього вже недостатньо. Соціуму 

потрібні випускники, готові до подальшої життєдіяльності, здатні практично 

вирішувати життєві та професійні проблеми. А це залежить не лише від набору 

знань, умінь і навичок, а й від певних додаткових якостей, інтегрованих 

характеристик особистості, що мають назву ключові (життєві) компетентності. 

Зʼясуємо шлях формування життєвих компетентностей щодо здорового 

способу життя. Компетентність охоплює знання, уміння, навички, життєвий 

досвід, цінності, інтереси, які учень самостійно реалізує і використовує в певній 

життєвій ситуації. Якості особистості, які дають їй можливість ефективно 



БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ЕКОЛОГІЯ І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МОЛОДІ ХХІ СТОРІЧЧЯ: 

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

    \\                                                            167 

розвʼязувати проблеми та долати повсякденні труднощі, називають 

компетентностями щодо позитивної поведінки. За визначенням ВООЗ їх 

називають життєвими навичками [1, с. 18]. 

Іншими словами, життєві навички – це низка соціально-психологічних 

компетентностей, які допомагають людині вести здоровий і продуктивний 

спосіб життя: адекватно сприймати себе і навколишніх, будувати позитивні 

міжособистісні стосунки, критично і творчо мислити, приймати відповідальні 

рішення, розвʼязувати проблеми і керувати стресами. 

Для того щоб знання, вміння та ставлення стали життєвими навичками, 

необхідно відпрацьовувати на практиці їх складові. Нижче наведені складові 

життєвих навичок щодо здорового способу життя. 

Життєві навички (компетентності), що сприяють фізичному здоровʼю: 

1. Навички раціонального харчування – дотримання режиму харчування; 

уміння складати харчовий раціон, враховуючи реальні можливості і користь 

для здоровʼя; вміння визначити і зберігати високу якість харчових продуктів. 

2. Навички рухової активності – навички виконання ранкової зарядки; 

регулярні заняття фізичною культурою, спортом, рухливими іграми, фізичною 

працею. 

3. Санітарно-гігієнічні навички – навички особистої гігієни; уміння 

виконувати гігієнічні процедури (догляд за шкірою, зубами, волоссям тощо). 

4. Режим праці та відпочинку – вміння чергувати розумову і фізичну 

активність; вміння знаходити час для регулярного харчування і повноцінного 

відпочинку. 

Життєві навички (компетентності), що сприяють соціальному здоровʼю: 

1. Навички ефективного спілкування – уміння слухати, уміння чітко 

висловлювати свої думки, уміння відкрито виражати свої почуття, без тривоги і 

звинувачень, володіння невербальною мовою (жести, міміка, інтонація тощо); 

адекватна реакція на критику, уміння просити про послугу або допомогу; 

2. Навички співпереживання – уміння розуміти почуття і проблеми інших 

людей; уміння висловити це розуміння; уміння рахуватися з почуттями інших 

людей; уміння виявляти допомогу і підтримку. 

3. Навички розвʼязання конфліктів – уміння розрізняти конфлікти поглядів 

і конфлікти інтересів; уміння розвʼязувати конфлікти поглядів на основі 

толерантності; уміння розвʼязувати конфлікти інтересів за допомогою 

конструктивних переговорів. 

4. Навички поведінки з умовах тиску, погроз, дискримінації – навички 

впевненої, адекватної поведінки (серед яких – застережні дії щодо зараження 

ВІЛ-інфекцією); уміння розрізняти вияви дискримінації, зокрема щодо людей з 

особливими потребами, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД; уміння відстоювати 

свою позицію та відмовлятися від небажаних пропозицій, зокрема, повʼязаних 

із залученням до куріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин; уміння 

уникати небезпечних ситуацій і діяти в разі загрози насилля. 
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5. Навички спільної діяльності і співробітництва: уміння бути членом 

команди; уміння визнавати внесок інших у спільну роботу; уміння адекватно 

оцінювати свої здібності і свій внесок у спільну діяльність [2, с. 171]. 

Життєві навички (компетентності), що сприяють духовному та 

психічному здоровʼю: 

1. Самоусвідомлення і самооцінка – уміння усвідомлювати власну 

унікальність; позитивне ставлення до себе, інших людей, до життєвих 

перспектив; адекватна самооцінка – уміння реально оцінити свої здібності і 

можливості, а також адекватно сприймати оцінки інших людей; аналіз проблем 

і прийняття рішень (уміння визначати суть проблеми і причини її виникнення, 

здатність сформулювати кілька варіантів вирішення проблеми, уміння 

передбачати наслідки кожного із варіантів для себе та інших людей). 

2. Визначення життєвих цілей і програм: уміння визначати життєві цілі, 

виходячи зі своїх потреб, нахилів, здібностей; уміння планувати власну 

діяльність, виходячи з аналізу можливостей і обставин; уміння визначати 

пріоритети і раціонально використовувати час. 

3. Навички самоконтролю: уміння правильно виражати свої почуття; 

уміння контролювати прояви гніву; уміння впоратися з тривогою; уміння 

переживати невдачі; уміння раціонально планувати свій час. 

4. Мотивація успіху і тренування волі: віра в те, що ти є господарем свого 

життя; установка на успіх; уміння концентруватися на досягненні мети; 

розвиток наполегливості і працьовитості [1, с. 171]. 

Успіх у формуванні в учнів здорового способу життя залежить не лише від 

опанування знаннями про здоровʼя, а великою мірою від того, як організовано 

оздоровчо-профілактичну роботу в школі. Якщо вона систематична і 

послідовна, а учні на собі відчувають її вплив, то вони переконуються у 

необхідності турбуватися про власне здоровʼя і здоровʼя близьких. Таким 

чином виробляється осмислене ставлення до проведення оздоровчих заходів, 

самостійного виконання вимог здорового способу життя. 

Механізми формування стійкої мотивації на здоровий спосіб життя не 

витримують «штурмівщини», фрагментарності, поспіху, тиску. Потрібно 

системне індивідуалізоване усвідомлення кожним учнем необхідності бути 

здоровим, розуміння ним практичного значення здобутих знань, умінь і 

навичок стосовно здорового способу життя. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВʼЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ  

В СЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

У статті розкриваються особливості організації навчання дітей з 

особливими потребами. Показані переваги сумісного навчання здорових дітей 

та дітей з психофізіологічними порушеннями. Перелічені  категорії дітей, що 

мають право на інклюзивну освіту. 

Ключові слова: інклюзивна освіта, психофізіологічні порушення, освітнє 

середовище, обмежені можливості. 

 

The article reveals the peculiarities of the organization of educational process 

for children with special  needs. The advantages of cooperative education of healthy 

children and children with psychophysiological disorders are shown. The categories 

of children eligible for inclusive education are listed. 

Key words: inclusive education, psychophysiological disorders, educational 

environment, disabilities. 

 

Історично склалося, що люди з психофізіологічними порушеннями завжди 

потерпали від агресії, презирства та негативного ставлення до них з боку 

суспільства. 

В ХХ столітті допомогу особам з такими порушеннями організовували під 

девізом «Рівні права для всіх», але насправді діти з психофізичними 

порушеннями  вимушені були навчатися в сегрегованих закладах. До таких 

дітей вживали терміни «діти інваліди», «глухонімі», «калічні діти», «аномальні 

діти». 

У 70-тих роках ХХ століття вченим Л. С. Вигодським була започатковано 

нова модель оцінки психофізичних порушень. Вчений в своїх роботах довів, що 

проблема «особливих дітей» не лише біологічна, а й соціальна. На його думку 

спеціальні заклади негативно впливають на дитину, створюють замкнений світ, 

ізолюють її від сімʼї, однолітків, суспільства. Закінчивши такі заклади, дитина 

невпевнена в собі, не підготовлена до життя в соціумі, не має навичок 

поводження в суспільстві. 
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Проблема здобуття освіти дітей з особливими потребами  аналізувалась в 

роботах багатьох вчених: В. Андрущенка, Е. Андрєєвої, В. Бондаря, 

О. Євдокимова, Г. Пономарьової, Л. Коваль, Ю. Волчелюк, С. Дражжиці та ін. 

В останні роки в Україні набуває поширення словосполучення 

«інклюзивна освіта» (в перекладі з англійської inclusion – залучення, включення 

в процес навчання).  

На думку А. Колупаєвої, інклюзивна освіта передбачає створення 

освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної 

дитини, незалежно від особистостей її психофізіологічного розвитку [1 с. 308]. 

Нормативно-правовою базою забезпечення освіти дітей з особливими 

потребами в Україні є Конституція України, закони України «Про освіту», 

«Про реабілітацію інвалідів», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні», Указ Президента України від 01.06 2005 р., № 900 «Про першочергові 

заходи щодо створення сприятливих умов з життєдіяльності осіб з обмеженими 

фізичними можливостями». Нова методологія спеціальної освіти дітей з 

обмеженими фізичними можливостями обґрунтована у «Концепції спеціальної 

освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку на найближчі роки і 

перспективу» (1996),» Концепції реабілітації дітей з обмеженими фізичними чи 

розумовими можливостями» (1998), «Концепції державного стандарту 

спеціальної освіти» (1999), «Проекті державного стандарту спеціальної освіти» 

(2004), наказі Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009р. № 855 «Про 

затвердження Плану щодо запровадження інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах на 2009–2012 роки [1, с. 148]. 

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, які ґрунтуються на 

принципі забезпечення основного права дитини на освіту, її права навчання за 

місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми 

потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в 

умовах загальноосвітнього чи професійно-технічного закладу, її соціалізацію та 

інтеграцію у суспільстві, залучення сімʼї до участі у навчально-виховному 

процесі. 

Під час інклюзивного навчання діти з інвалідністю та їхні однолітки 

навчаються разом, діти з особливими потребами набувають впевненості в собі, 

здатні оцінити свої здібності, навички. Під час навчання усуваються барʼєри 

між системою освіти та системою підтримки, реалізуються права дитини і 

принципи рівності, вона спрямовується на дітей і дорослих, що включені в 

загальну систему навчання. 

Для дітей з особливими потребами на основі навчального плану 

розробляється індивідуальний навчальний план. Навчання у класах з 

інклюзивним навчанням здійснюється за програмами, підручниками, 

посібниками. Рекомендованими Міністерством освіти і науки , молоді та спорту 

України для загальноосвітніх навчальних закладів [2, с. 34]. 

В класах, де навчаються діти з особливими потребами не повинно бути 

більше ніж 20 учнів. 
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Категорії дітей, що мають право на інклюзивну освіту: 1–3 учня з 

розумовою відсталістю, порушенням опорно-рухового апарату, зі зниженням 

зору, слуху, затримкою психічного розвитку; не більше 2 дітей: сліпих, глухих, 

з тяжкими порушеннями мовлення; дітей із складними вадами розвитку 

(порушення слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою 

відсталістю, затримкою психічного розвитку), діти, які пересуваються на 

інвалідних візках. 

В загальноосвітніх навчальних закладах повинні бути створені відповідні 

умови для дітей з особливими потребами. Педагогічні кадри, що працюють з 

такими дітьми повинні володіти  методиками роботи з дітьми з особливими 

потребами. 

Для підготовки фахівців до інноваційної діяльності необхідно створити 

сприятливих клімат в колективі освітнього середовища та поза  його межами; 

організувати освітній процес так, щоб він задовольняв потреби всіх здобувачів 

освіти; розробити систему надання спеціальних послуг для дітей з особливими 

потребами; використовувати сучасні інноваційні методи і прийоми навчання 

дітей. 

Отже, інклюзивна освіта – це створення освітнього середовища, що буде 

відповідати потребам і можливостям кожної дитини; спосіб отримання знань 

здобувачами освіти з особливими потребами, участь їх в культурних заходах і 

житті суспільства; соціально-педагогічна реабілітація дітей з обмеженими 

можливостями; успішна  адаптація до вимог соціуму. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ РІВНЯ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВʼЯ 

ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

У статті зроблений аналіз впливу рухової активності на здоровʼя 

школярів, а також взаємозвʼязки між руховою активністю й розвитком 
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факторів ризику хронічних захворювань. Недостатність належної рухової 

активності порушує нормальну роботу всіх систем організму, знижує його 

резистентність. Гіподинамія є причиною багатьох захворювань. Найбільш 

ефективним засобом профілактики гіподинамії є фізичне виховання. 

Ключові слова: соматичне здоровʼя, школярі, фізичне виховання, фізична 

активність, гіподинамія. 

 

The article provides an analysis of relationship between specific diseases, 

physical activity level and physical condition of school students was provided. Lack 

of sufficient motor activity disrupts the normal operation of all systems of the body, 

and reduces its resistance. Physical inactivity is the cause of many diseases. The most 

effective means of preventing physical inactivity are Physical Education. 

Key words: somatic health, schoolchildren, physical education, physical 

activity, physical inactivity. 

 

Незадовільний стан соматичного здоровʼя школярів і рівня їх фізичної 

підготовленості повʼязані з цілою низькою факторів, серед яких неефективний 

процес шкільного фізичного виховання займає не останнє місце [5; 6]. У першу 

чергу, це повʼязано з використанням застарілої методики, за якою проводяться 

уроки, що не викликає в учнів зацікавленості, не організує їх психічну і фізичну 

активність. Як відомо, за відсутності бажання засвоювати нові навички, а тим 

більш, негативного ставлення до певних рухових вправ, неможливо очікувати 

ефективного впливу уроків фізичної культури на формування здорової 

поведінки учнів [2; 4]. Тому пошук нових методик організації навчання на 

уроках фізичного виховання та стимулювання самостійних занять учнів 

фізичними вправами в позаурочний час є актуальним. 

Фізичне виховання дітей і підлітків є невідʼємною частиною загального 

процесу навчання і здійснюється шляхом проведення гігієнічних заходів та 

використання природних чинників для забезпечення відповідного рівня 

фізичного розвитку. Метою фізичного виховання є зміцнення здоровʼя, 

підвищення працездатності та успішності учнів, опірності їхнього організму до 

дії несприятливих чинників навколишнього середовища та формування в них 

навичок для подальшої підготовки до різноманітної діяльності. Виховання 

дітей має найбільш ефективно поєднувати розумову і фізичну працю та 

правильну організацію дозвілля. Свідоме ставлення до власного здоровʼя, 

необхідність удосконалювати свій організм має велике соціальне значення, що 

сприяє творчому довголіттю [3; 9]. 

До засобів фізичного виховання належать фізичні вправи, рухливі та 

спортивні ігри, масаж та фізична праця. Важливе значення має при цьому 

раціональне використання природних чинників, зокрема сонця, повітря і води, а 

також раціональний режим дня [10]. 

Необхідною біологічною потребою для всебічного і гармонійного розвитку 

дитини та поліпшення її звʼязків з навколишнім середовищем є раціональний 

активний відпочинок. Фізкультурно-оздоровчі заходи або активний відпочинок 
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складається з проведення фізкультурних хвилинок на уроках, рухливих ігор, 

фізкультурних вправ на великих перервах та занять фізкультурою і спортом у 

гуртках подовженого дня. 

Фізичне виховання здобуло визнання як незамінний засіб розширення й 

розвитку функціональних можливостей організму людей різного віку, 

профілактики та лікування захворювань. 

Фізіологічна природа позитивного впливу рухової активності на організм 

школярів зумовлена складними взаємозалежними і взаємообумовленими 

звʼязками між мʼязовою системою і внутрішніми органами. Ці звʼязки 

пояснюються наявністю двох типів рефлекторних впливів: із внутрішніх 

органів на мʼязи – вісцеромоторні рефлекси – та з мʼязів на внутрішні органи – 

моторно-вісцеральні рефлекси. 

Відповідно до потреб організму в діяльності вегетативних систем 

(дихання, кровообіг тощо) моторно-вісцеральні рефлекси скеровані (шляхом 

зміни обміну речовин) на зміну функціонального стану цих систем. Так, 

одночасно зі скороченням мʼязів, що виникають при збудженні моторної зони 

кори мозку, стимулюються нерви, які посилюють кровообіг у мʼязах, що 

працюють. 

В разі недостатньої рухової активності школярів (гіподинамії), а також при 

надмірному нервово-емоційному перенапруженні, за свідченнями фахівців, 

порушується функціональний стан ЦНС як посередника між мʼязами і 

внутрішніми органами. Це спричиняє порушення функціонального стану 

окремих органів і систем організму та виникнення захворювань. 

Зменшення рухової активності знижує енерговитрати, призводить до 

недостатньої стимуляції зростання та розвитку в період найбільшої 

пластичності та схильності до впливу зовнішнього середовища, викликає 

обмеження й неповноцінне використання генофонду. Як результат – низькі 

рівні фізичного розвитку функціональних можливостей школярів, які важко 

відновити в зрілому віці навіть шляхом систематичного тренування [1]. 

Безпосередній вплив фізичних вправ на організм школярів, на думку 

вчених, полягає в створенні відчуття бадьорості й оптимізму, в усуненні 

симптомів дистресу. Фізичні вправи допомагають побороти депресії без втрати 

здоровʼя, стимулюють синтез ендорфінів у мозку, оптимізують діяльність ЦНС 

і залоз внутрішньої секреції. Дуже корисними для школярів виявились фізичні 

вправи, спрямовані на розвиток загальної витривалості. Сприяючи збільшенню 

резервів серцево-судинної та дихальної систем, вони покращують кровообіг, 

економізують роботу серця й легенів, зміцнюють серцевий мʼяз, нормалізують 

тиск крові, знижують уміст холестерину в крові, зменшують ризик серцево-

судинних захворювань. Унаслідок активізації черевного дихання фізичні 

вправи покращують роботу черевних органів. 

Під час виконання фізичних вправ унаслідок поглиблення дихання 

збільшується життєва ємкість легень, підвищується ступінь засвоєння 

організмом кисню, що особливо важливе при захворюваннях легень і серця. 
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Покращується постачання тканин киснем, до того ж на саму функцію 

дихального апарату його витрачається значно менше. 

Серцево-судинна система реагує на фізичні вправи прискоренням пульсу 

на 40–50 % і збільшенням різниці між максимальним і мінімальним 

артеріальним тиском, що свідчить про збільшення ударного обʼєму серця. 

Отже, одночасно збільшується і хвилинний обʼєм крові. Органи та тканини 

дитячого організму за одиницю часу отримують більшу кількість збагаченої 

киснем крові, що покращує живлення [7]. 

Фізичні тренування оптимізують функціональний стан системи травлення, 

допомагають позбутися зайвої ваги, підвищують працездатність і сприяють 

розвитку розумових здібностей. Під впливом систематичних занять фізичними 

вправами виникають помітні зміни в обміні речовин. Підвищується здатність 

організму розщеплювати та синтезувати глікоген, активізується функція 

ферментних систем. Поліпшується апетит і моторна, секреторна та хімічна 

функція шлунково-кишкового тракту, нормалізується кислотність шлунку [8]. 

Підвищення ефективності мʼязової роботи під час систематичних 

оздоровчих тренувань зумовлене постійним зростанням процесу вдосконалення 

механізмів центрально-нервової та гуморальної регуляції функцій. Коли рухова 

навичка сформована, рухи стають точними і плавними, учень не напружує 

«зайві» мʼязи. Відтак із зростанням тренованості кількість енергії, витраченої 

на рухи, суттєво зменшується. Завдяки більш економній техніці рухів 

кваліфікований спортсмен витрачає на виконання даної вправи (дозованого 

навантаження) на 10–20 % енергії менше, ніж початківець. 

Отже, фізичні вправи впливають не тільки безпосередньо на той чи інший 

орган, а й на весь організм у цілому через нервову систему як основний 

пусковий механізм життєдіяльності. Тому навіть при невеликих фізичних 

навантаженнях обʼєктивно відмічається покращення функцій майже всіх 

органів і систем організму. 
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ДУХОВНОГО ЗДОРОВʼЯ СУЧАСНОЇ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

У статті вказано, що для покрашення духовного здоровʼя сучасних 

студентів варто використовувати, перш за все, виховну систему закладу 

вищої освіти, навчальні дисципліни, а також самовдосконалення самих 

студентів. Духовне здоровʼя сучасних студентів залежить від системи їх 

мислення, відношення до людей, подій, ситуацій, своєму положенню в 

суспільстві. Воно досягається умінням жити в злагоді з навколишніми людьми, 

здатністю аналізувати різні ситуації та прогнозувати їх розвиток, а також 

вести себе в різних умовах із врахуванням необхідності, можливості та 

бажання. 

Ключові слова: духовне здоровʼя, студенти, критерії духовного здоровʼя. 

 

The article states that in order to improve the spiritual health of modern 

students, it is necessary to use, first of all, the educational system of the higher 

education institution, academic disciplines, as well as the self-improvement of the 

students themselves. The spiritual health of modern students depends on the system of 

their thinking, attitude to people, events, situations, their position in society. It is 

achieved by the ability to live in harmony with others, the ability to analyze different 

situations and predict their development, as well as to behave in different conditions, 

taking into account the needs, opportunities and desires. 

Key words: mental health, students, criteria of spiritual health. 
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Здоровʼя – це стан повного фізичного, духовного і соціального 

благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних дефектів, – записано в 

Уставі Всесвітньої організації охорони здоровʼя. Це означає, що до поняття 

здоровʼя нині вкладено більш ширше значення, ніж відсутніх хвороб. Здоровʼя 

включає в себе всі можливості людини, котрі дозволяють їй покращити своє 

життя, зробити її більш комфортнішою, досягнути більш високого ступеню 

самореалізації. Проте, це благополуччя стосується всіх сторін життя людини, а 

не лише її фізичного стану. Духовне благополуччя співвідноситься з розумом 

людини, її інтелектом та емоціями. Духовна складова людини є основою не 

тільки її здоровʼя, але і благополуччя людей, що оточують її, і природи [2, 

с. 286]. 

Духовне здоровʼя характеризується рівнем духовного буття: призначенням 

духовних потреб (у пізнанні і самопізнанні, самовдосконаленні і гармонізації 

навколишнього світу), відсутністю егоїзму, тобто здатністю жити і діяти заради 

інших, «віддавати», а не «брати», здатність до альтруїстичної любові, 

прагнення до високих ідеалів, усвідомлене прагнення жити за законами 

всесвіту[2, с. 275]. 

Особливу актуальність духовне здоровʼя має для молоді, в тому числі і для 

студентської молоді, котра починає активно залучатися до суспільних процесів. 

Студентські роки – це час самовизначення, вибору цінностей і пошуку сенсу 

життя. Саме в цей період відбувається становлення й інтенсивний духовний 

ріст особистості. Рівень розвитку духовності зумовлює духовне здоровʼя 

людини і той потенціал, який може бути реалізований нею в майбутньому і 

який сприятиме протистоянню зовнішнім руйнівним впливам. 

Так, у 2005 р. Указом Президента України (№ 1647/2005) було визначено 

першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності 

українського суспільства, а одним із пріоритетних завдань Кабінету Міністрів 

України, центральних і місцевих органів виконавчої влади визначено 

забезпечення збагачення та розвитку культури і духовності українського 

суспільства. Створено Національну раду з питань культури і духовності, до 

складу якої входили Ю. Андрухович, М. Жулинський, О. Забужко, Л. Костенко, 

В. Яворівський та ін. видатні постаті. Але, як зазначає О. П. Лучанінова, за рік-

два актуальність цього важливого питання зійшла нанівець, а раду було 

розформовано. З кожним роком роль морального виховання в суспільстві й, 

зокрема, у вищій школі стає «слабкою ланкою»; стався розрив між теорією та 

практикою духовно-морального виховання, оскільки акцентується в основному 

увага на здобутті й засвоєнні знань, тоді як на практиці студенти не вміють їх 

застосовувати [1, с. 16]. 

Покращення стану духовного здоровʼя студентів ЗВО нині варто 

розпочинати за умови оновлення виховної системи кожного закладу. Заклад 

вищої освіти – це грандіозна виховна система, в центрі якої стоїть студент, як 

особистість. На думку О. П. Лучанінової, виховання ніколи не може бути 

багато або достатньо, бо сам навчальний процес, професійна діяльність 

викладачів є виховуючими. Головне завдання сучасної освіти – це розвиток 
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духовної культури особистості, що в підсумку стає основою формування і 

становлення особистості. Студенти будь-якого ЗВО є потенційною елітою 

суспільства в цілому, яка акумулює у своїх ідеях концепти майбутніх 

політичних, культурних і економічних перетворень у суспільстві. І від того, які 

ціннісні орієнтири сформуються у студентства сьогодні, багато в чому буде 

залежати перспектива розвитку української держави у майбутньому. Освіта – 

необхідна умова підготовки молоді до життя, її соціалізації, залучення до 

духовних надбань людства. Отже, освіта – це духовність, система цінностей, 

яку можна вдало і цілеспрямовано пропагувати великій кількості людей. Одним 

із провідних завдань формування духовної культури молоді у вищій школі є, 

насамперед, трансформація у свідомість студентів етичної теорії, що дає їм 

змогу побачити розбіжності у власних моральних вчинках і вчинках інших 

людей і безпомилково визначати їх ціннісний сенс. Дотримуватися духовно-

моральної поведінки складніше, ніж отримувати моральні знання [1, с. 18]. 

Під час вивчення дисципліни «Валеологія», при вивченні духовної 

складової здоровʼя необхідно, щоб студенти нині отримували знання згідно 

такої програми: поняття про духовне здоровʼя людини; здоровʼя і проблеми 

призначення, духовного самовизначення особи; звʼязок духовних аспектів 

здоровʼя з духовними технологіями і практиками. 

Також варто щоб студенти усвідомили основні критерії духовного 

здоровʼя: осмисленість і наповненість буття; усвідомлене, відповідальне, творче 

відношення до свого життя; розуміння свого шляху і призначення; віра і 

релігійні переживання; бачення перспективи, оптимістичний погляд у 

майбутнє; гармонійність відносин із собою і навколишнім світом; прагнення до 

самоактуалізації; пріоритет духовних потреб і цінностей; досягнення 

оптимального балансу між «хвилинним» і «вічним», індивідуальним і 

колективним, матеріальним і духовним [2, с. 285]. 

Для покращення й укріплення стану духовного здоровʼя студентській 

молоді можна використовувати прості рекомендації: 

‒ кожна релігія має 10 заповідей, які схожі між собою. Життя за ними 

примиряє людей між собою, і кожну людину саму з собою; 

‒ вміння прощати і забувати образи розвиває особистість духовно, і 

навпаки нагромадження образ може викликати фізичні порушення і навіть 

хвороби; 

‒ любов до всього живого на Землі й оточуючих людей. Всі спроби 

змінити іншу людину відбирають багато душевних сил та енергії; 

‒ переоцінка цінностей, саме цього часто не вистачає у сучасному світі. 

В гонитві за матеріальними благами, люди забувають про дійсно важливі речі: 

спілкування з сімʼєю, друзями, приділити час для особистих захоплень чи 

відпочинку. Всі повинні знати, як зберегти свої психічне здоровʼя, адже воно 

тісно повʼязане з духовним станом; 

‒ виділяти час для повної тиші, коли можна обміркувати майбутні плани, 

переглянути минулі образи, примиритися і відпустити негатив. Найкращий час 

для цього – перед сном. 
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Таким чином, виконуючи ці рекомендації, духовно розвинені люди 

насолоджуються кожною миттю, радіють життю, дружньо ставляться до людей, 

які їх оточують, безкорисно виконують добрі вчинки. Багато вигод відсувається 

на задній план перед перспективою майбутнього благополуччя і здоровʼя. 

Отже, для покрашення духовного здоровʼя сучасних студентів варто 

використовувати, перш за все, виховну систему закладу вищої освіти, навчальні 

дисципліни, а також самовдосконалення самих студентів. Духовне здоровʼя 

сучасних студентів залежить від системи їх мислення, відношення до людей, 

подій, ситуацій, своєму положенню в суспільстві. Воно досягається умінням 

жити в злагоді з навколишніми людьми, здатністю аналізувати різні ситуації та 

прогнозувати їх розвиток, а також вести себе в різних умовах із врахуванням 

необхідності, можливості та бажання. 
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У статті розглянуто ергономічний підхід в формуванні 

здоровʼязбережувального середовища в закладі вищої освіти. Зазначено, що 

складовою сучасного процесу навчання майбутніх педагогів має стати 

предметна область ергономіки, що забезпечить ґрунтовну ергономічну 

підготовку, формування ергономічних компетенцій у майбутніх педагогів.  

Ключові слова: ергономіка, ергономічний підхід, заклад вищої освіти, 

здоровʼязбережувальне середовище, педагогічна ергономіка. 

 

In the article it is considered the ergonomic approach to the health environment 

formation in higher education institution.  
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It is noted that a component of the modern process of future teachersʼ training 

should be the subject area of ergonomics, which will provide a thorough ergonomic 

training, formation of future teachersʼ ergonomic competencies. 

Key words: ergonomics, ergonomic approach, higher education institution, 

health environment, pedagogical ergonomics. 

 

Євроінтеграція сучасної освіти окреслила новий зміст і характер знань 

майбутніх педагогів, зумовила формування активної життєвої позиції та 

визначено перспективи професійного та особистісного розвитку. Соціально-

економічні зміни, що відбуваються в Україні висувають особливі вимоги до 

педагога. Значущою складовою сучасного процесу навчання майбутніх 

педагогів може стати предметна область ергономіки.  

Фундаментальні дослідження в області ергономіки належать таким 

ученим, як В. Адамчук, В. Балін, В. Зінченко, Н. Карапузова, О. Крилов, 

В. Львов, В. Муніпов, О. Пятібратов, Г. Суходольський, П. Шлаєн. Питанням 

ергономічної компетентності майбутніх педагогів присвячено праці 

В. Дружиніна, Д. Завалішина, C. Ломова, В. Нестеренко, Я. Пономарьова, 

Л. Сидорчук, Т. Селіванової, С. Скидана. Науково-проектній діяльності, що 

інтегрує засоби ергономіки та дизайну, присвячені дослідження В. Зінченко, 

Л. Парамонової, В. Муніпова, В. Рунге, О. Чернишової. Проблеми наукової 

організації освітнього процесу і педагогічної ергономіки стали предметом 

досліджень таких вчених, як К. Марквардт, О. Молибог, В. Наумчик, 

В. Нестеренко, І. Раченко. 

Ергономіка (з грецької ergon – робота, nomos – закон) – ергономіка – це 

наука, заснована на фізіології, техніці та психології того, як люди взаємодіють 

зі своїм робочим середовищем [6]. 

Мета даної науки – надання пропозицій щодо підвищення ефективності та 

комфорту при облаштуванні робочого середовища [6]. 

Ергономіка вивчає способи взаємодії людини зі знаряддям і предметами 

праці не окремо, а в контексті їх реалізації в системі «людина – техніка – 

середовище», а також місце та роль людини в ній, розвиває, поєднує та 

враховує фізичні, когнітивні (розумові), соціальні, організаційні та інші 

фактори та розділяє їх залежно від специфіки взаємодії людини і середовища 

[2]. 

Одним із напрямів ергономіки є педагогічна ергономіка. Науковці 

О. Белов, О. Вороніна, P. Гершунська, В. Зинченко, Л. Окулова, Є. Рапацевич, 

С. Скідан зазначають, що у педагогіки та ергономіки є спільні цілі – 

підвищення ефективності навчальної діяльності, збереження здоровʼя й безпека 

життєдіяльності її субʼєктів, розвиток особистості в середовищі, що 

зумовлюється комфортністю, задоволеністю змістом, формами й результатами 

діяльності. У своїх працях учені наголошують на урахуванні ергономічних 

факторів та підкреслюють, що тільки в цьому випадку можливо забезпечити 

ефективні, комфортні й безпечні для здоровʼя студентів і педагогів умови, 

інтелектуальний, психічний і фізичний комфорт [1, с. 9]. 
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Л. Окулова розглядає педагогічну ергономіку як наукову дисципліну, що 

займається комплексним вивченням і проєктуванням педагогічної діяльності 

викладача й освітньо-пізнавальної діяльності студента в системі «викладач – 

студент – освітнє середовище» з метою забезпечення її ефективності при 

збереженні психічного та фізичного здоровʼя студентів і викладачів [5, с. 80]. 

Викладач і студент розглядаються як виразники діяльності, а освітнє 

середовище – як інтегрувальний чинник, що забезпечує обʼєднання викладання 

та навчання шляхом урахування санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, 

естетичних і соціально-психологічних чинників [6, с. 11–12].  

Ергономічний підхід є певною тактикою побудови 

здоровʼязбережувального освітнього середовища та спостереженням його 

функціонування. Ергономічний підхід передбачає, що будь-яка діяльність, 

зокрема й освітня, розглядається як процес перетворення інформації й енергії в 

системі «викладач-студент-освітнє середовище» [2]. 

З огляду на спосіб проходження інформаційних процесів педагогічна 

ергономіка розподіляє освітнє середовище на зовнішнє та внутрішнє. Зовнішнє 

фізичне середовище оточує субʼєктів освітньої діяльності та забезпечує 

зовнішні інформаційні процеси взаємодії викладача та студента з джерелами 

інформації, зокрема за допомогою компʼютера. Внутрішнє середовище 

обумовлює психофізіологічний бік навчання, оскільки ініціює внутрішні 

інформаційні процеси, впливає на внутрішній світ і забезпечує виховний та 

розвивальний вплив освітнього середовища закладу вищої освіти на студентів і 

викладачів.  

Ефективність освітньої діяльності залежить як від особливостей самої 

інформації, так і від можливостей органів чуття її сприймати. Очевидним є 

врахування ергономічних вимог до різних видів навчальної інформації (зорової, 

слухової, мультимедійної, тактильної, кінетичної), оскільки використання в 

освітньому процесі всіх органів чуття сприяє розширенню, збільшенню 

пропускної здатності організму [3, с. 40]. На засадах ергономічного підходу 

можливо спроєктувати доцільні варіанти конкретних видів освітньої діяльності, 

повʼязаних із використанням нової техніки; сформулювати вимоги до технічних 

та компʼютерно зорієнтованих засобів навчання, до рівня готовності їх 

використання як викладачами, так і студентами. Педагогічна ергономіка 

застосовує аналіз на кількох рівнях.  

Фізична ергономіка розглядає анатомічні, антропометричні, фізіологічні й 

біомеханічні характеристики освітнього середовища та їхній вплив на 

навчально-пізнавальну діяльність студентів і викладацьку діяльність. На цьому 

рівні досліджуються фактори, що забезпечують збереження фізичного здоровʼя 

викладачів і студентів, зокрема: робочі пози, вантажно-розвантажувальні 

роботи, монотонні рухи, робота, яка чревата мʼязово-кістяковими розладами; 

компонування робочого місця, безпека тощо [4]. 

Когнітивна ергономіка вивчає особливості протікання розумових процесів 

(сприйняття, памʼять, мислення, моторна й інтелектуальна реакція) у системі 

«людина-машина» – від фізичної взаємодії (кут зору, фокусування погляду, 
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сприйняття кольору, фону, анімації) до абстрактної (лексичний, синтаксичний, 

семантичний і концептуальний рівні). Цей напрямок стосується збереження 

психічного здоровʼя студентів і викладачів, оскільки вивчає чинники 

розумового навантаження, професійної надійності, розумової самостійності й 

ефективності, професійного стресу, процеси ухвалення рішення, параметри 

взаємодії з технічними й компʼютерно зорієнтованими засобами навчання тощо 

[4]. 

Організаційна ергономіка загалом націлена на оптимізацію соціотехнічних 

систем, включаючи їхню організаційну структуру, політику й процеси. 

Питаннями організаційної педагогічної ергономіки є комунікація в освітніх 

системах, управління й проєктування в освітньому здоровʼязбережувальному 

середовищі, нормування й планування робочого часу викладача та освітньої 

діяльності студентів, керівництво проєктами, нові моделі організації освітнього 

середовища із застосуванням новітніх інформаційних технологій [4]. 

Отже, педагогічна ергономіка, розглядаючи фізичні, когнітивні й 

організаційні аспекти системи «викладач-студент-освітнє середовище» 

намагається усунути, компенсувати чи звести до мінімуму негативний вплив 

окремих чинників на нервову систему викладачів і студентів, їх працездатність 

та в такий спосіб сприяти створенню здоровʼязбережувального освітнього 

середовища [2, с. 22–23]. 
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Проаналізовано сучасний стан фізичного виховання у закладах вищої 

освіти України. Наведено приклади оптимальних форм організації фізичної 

підготовки студентів з урахуванням реформування вищої освіти в Україні. 
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The present state of physical education in higher education institutions of 

Ukraine has been analyzed. Examples of optimal forms of physical education 

organization have been presented in the light of the reform of higher education in 

Ukraine. 
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Сучасний етап розвитку вищої освіти в Україні, євроінтеграційні процеси, 

що відбуваються у суспільстві, висувають нові вимоги до змісту теоретико-

методологічних, нормативно-правових, організаційних основ системи 

фізичного виховання у закладах вищої освіти (ЗВО) [2; 7].  

Головною метою державної політики в галузі освіти є створення умов для 

розвитку особистості майбутнього фахівця, виховання життєво необхідних та 

професійних якостей, оновлення змісту освіти й організації навчально-

виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад 

економіки, сучасних науково-технічних здобутків [5; 13].  

В умовах розбудови та трансформації національної системи вищої освіти, 

у тому числі модернізації фізичного виховання відповідно до європейських і 

світових стандартів, відповідними органами влади було впроваджено низку 

ініціатив: «Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і 

спорту в Україні в умовах децентралізації влади» [5]; «Про затвердження 

Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості 

населення України» [6]; Про затвердження Національного плану заходів з 

імплементації та реалізації засад європейської політики «Здоровʼя-2020» [8]; 

Проект Стратегії розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської 

молоді до 2025 року [9]. 

З метою покращення здоровʼя і підвищення рівня фізичної підготовленості 

населення постановою Кабінету Міністрів України від 9.12.2015 р. № 1045 було 

затверджено Порядок проведення щорічного оцінювання підготовленості 

населення України, який доповнено рекомендаціями до організації та умов 

проведення щорічного оцінювання, відповідно до яких тестування є 

обовʼязковим для здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються у ЗВО 

на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 
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кваліфікації, що є головним показником системи контролю за станом їхнього 

фізичного розвитку [6].  

Ще одним кроком у зазначеному напрямі стала розробка проекту 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного 

плану заходів з імплементації та реалізації засад європейської політики 

«Здоровʼя-2020»: основ європейської політики в підтримку дій держави і 

суспільства в інтересах здоровʼя і благополуччя щодо неінфекційних 

захворювань на період до 2020 року», відповідно до якого основними заходами, 

які знаходяться в межах компетенції ЗВО та здатні підвищити рівень здоровʼя 

студентів, автори проекту вважають: організацію та проведення інформаційних 

компаній, що стосуються головних чинників ризику неінфекційних хвороб: 

підвищення рівня знань про важливість здорового харчування для підтримання 

належної маси тіла, профілактики неінфекційних захворювань, щоденної 

фізичної активності, покращення якості життя; започаткування та проведення 

громадських заходів, включаючи культурні та спортивні події, для підтримання 

здорового способу життя; організацію спеціальних кампаній із залученням 

публічних людей для пропаганди здорового способу життя; оцінку рівня 

фізичної активності серед різних груп населення; моніторинг наявності обʼєктів 

для занять фізичною культурою і спортом [8]. 

Сказане зумовлює необхідність докорінної перебудови також і процесу 

фізичної підготовки та збереження здоровʼя студентської молоді в період 

навчання у ВНЗ.  

Поняття фізкультурно-оздоровча технологія обʼєднує процес використання 

засобів фізичного виховання в оздоровчих цілях і наукову дисципліну, котра 

розробляє й удосконалює основи методики побудови фізкультурно-оздоровчого 

процесу [10]. Розробкою фізкультурно-оздоровчих програм в Україні 

займається Інститут передових технологій у фізичному вихованні і спорті 

Української академії наук національного прогресу.  

Запропоновані К. Купером, В. В. Кузиним, В. П. Губою, Д. Лоуренсом, 

М. М. Булатовою, Ю. О. Усачовим та ін., здоровʼяформуючі технології 

спортивно орієнтованого фізичного виховання мають переваги в порівнянні з 

традиційними формами його організації і педагогічної реалізації. Суть 

спортивно орієнтованого фізичного виховання полягає в обовʼязковості 

використання в ньому основного методу спортивної підготовки – фізичного 

тренування як способу зміни стану морфо-функціональних систем організму 

людини на основі використання механізмів її адаптації до стрес-факторів 

(фізичних навантажень).  

Особливість даного підходу полягає в тому, що фізкультурна освіта 

студентів здійснюється у формі обовʼязкових навчально тренувальних занять, 

що проводяться за межами академічного розкладу. Таким чином, для 

практичних занять групи можуть комплектуватися за типологічними ознаками 

без жорсткої привʼязки до календарного віку, але з урахуванням спільності 

інтересів до конкретних видів фізкультурної, оздоровчої або спортивної 

діяльності. Тобто практичним проявом фізкультурно-оздоровчих технологій у 
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фізичному вихованні є різні фітнес-програми, тобто форми рухової активності, 

що спеціально організовані у рамках групових або індивідуальних занять. Вони 

можуть мати як оздоровчу спрямованість, так і розвивати здатності для 

вирішення рухових і спортивних завдань.  

Класифікація фітнес-програм ґрунтується: 

 на одному виді рухової діяльності (аеробіка, оздоровчий біг, плавання 

та ін.);  

 на поєднанні кількох видів рухової активності (аеробіка та бодібілдінг, 

аеробіка та стретчинг, оздоровче плавання, ходьба, біг та ін.); 

 на поєднанні одного або кількох видів рухової активності та різних 

факторів здорового способу життя (аеробіка та загартування, бодібілдінг і 

масаж, оздоровче плавання та комплекс водолікувальних відновлювальних 

процедур та ін.) [1].  

У свою чергу фітнес-програми, засновані на одному виді рухової 

активності, можуть бути розділені на програми, в основу яких покладено: 

 види рухової активності аеробної спрямованості; 

 оздоровчі види гімнастики; 

 види рухової активності силової спрямованості;  

 види рухової активності у воді; 

 рекреативні види рухової активності; 

 засоби психоемоційної регуляції [10]. 

Окрім цього, для студентів можуть застосовуватися узагальнені фітнес-

програми, орієнтовані на спеціальні навчальні відділення для профілактики 

певних груп захворювань, програми корекції маси тіла, профілактики та 

формування постави тощо. Кожна фітнес-програма повинна включати: 

розминку, аеробну частину, силову частину, розвиток гнучкості, 

відновлювальну частину.  

При складанні фітнес-програм для студентів необхідно враховувати:  

1) потреби, інтереси та мотиви студентів;  

2) рівень фізичної підготовленості та стан їхнього здоровʼя;  

3) мету занять (профілактика захворювань, зниження маси тіла, активний 

відпочинок, зміцнення здоровʼя, підвищення фізичної підготовленості тощо);  

4) оцінку фізичного розвитку, фізичної підготовленості, маси тіла та інші 

фактори, які можуть виникати під час тренувальних занять;  

5) створення позитивного емоційного фону на заняттях (впровадження 

функціональної музики, спілкування);  

6) дотримання правил техніки безпеки та медичне забезпечення;  

7) інноваційність оздоровчих програм та систематичне поновлення їх 

змісту [1].  

Реалізація принципово нових підходів до підвищення ефективності 

фізичного виховання студентів і посилення їх здоровʼяформучої і 

соціокультурної функції гальмується цілим рядом чинників і обставин, а саме:  

1) відсутністю національної доктрини модернізації державної системи 

фізичного виховання учнівської і студентської молоді як однієї з обовʼязкових 
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умов фізичного і духовного оздоровлення населення України, нового 

могутнього стимулу підвищення рівня культури та його життєдіяльності на 

основі освоєння цінностей здорового способу життя;  

2) відсутністю в українських ВНЗ належної матеріально-технічної бази, 

здатної забезпечити умови для повноцінних фізкультурно-оздоровчих та 

спортивно-масових заходів і занять в системі масового фізичного виховання 

студентської молоді;  

3) відсутністю педагогічних кадрів, готових без перенавчання або 

додаткової підготовки працювати за інноваційними технологіями викладання 

фізичного виховання у ВНЗ з різними профілями підготовки майбутніх 

фахівців;  

4) відсутністю діагностичного медичного устаткування і необхідних 

кадрів, здатних забезпечити реалізацію повноцінного формування здоровʼя і 

всебічної фізичної підготовленості студентської молоді;  

5) надзвичайно низьким рівнем освітньої і загальної культури окремих 

фахівців з фізичного виховання та переважної частини молоді.  

Що стосується застосування нових форм та технологій фізичної підготовки 

студентів у навчальному процесі В. Товт рекомендує створити алгоритми 

оптимальної сумарної фізичної активності студентів. Моделювання фізичної 

підготовки студентів з урахуванням дії на організм середовища є інноваційним 

підходом в обґрунтуванні програмного продукту для фізичного виховання, 

тому що у наукових дослідженнях для цього використовується три традиційних 

підходи: максималізації, мінімізації та імітації фізичного навантаження [11].  

Перший підхід – «максималізації» базується на максимальному всебічному 

і гармонійному розвитку фізичних якостей та безмежному удосконаленні 

рухових навичок. Цей підхід передбачає використання значних фізичних 

навантажень протягом всього навчального процесу з метою досягнення 

максимального рівня фізичної підготовленості.  

Другий підхід – «мінімізації» передбачає існування так званого «мінімуму 

розвитку фізичних здібностей та досконалості рухових навичок». Цей підхід 

базується на теорії «мінімізації». Відповідно до цієї теорії для кожної фізичної 

чи психологічної якості існує певний діапазон оптимуму її розвитку з 

мінімальною нижньою та верхньою межами і завдання фізичного виховання – 

якнайшвидше досягти мінімальної межі фізичної підготовленості. Такий 

«мінімум» в достатній мірі забезпечує середньостатистичні показники 

працездатності і здоровʼя та характеризується відносною стабільністю 

досягнутого рівня.  

Третій підхід – «імітації» передбачає використання у фізичному вихованні 

вправ, що імітують професійне навантаження і за характером рухів 

максимально наближені до професійних дій [4]. Цей підхід широко 

застосовується у військовій та професійно-прикладній фізичній підготовці. 

Науковим підґрунтям такого фізичного виховання є теорія переносу фізичних 

якостей та рухових навичок у професійну діяльність [3; 12].  
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Вищезазначені підходи не повною мірою враховують сукупність дії на 

організм соціальних, психічних, навчальних та інших навантажень, які самі по 

собі можуть бути незначними, але спільно з фізичними вправами здатні інколи 

перевищити компенсаторні можливості організму. Саме тому В. Товт 

рекомендує використовувати ще один підхід для обґрунтування програмного 

навантаження з фізичного виховання, який умовно називає «доповнюючий». 

Цей підхід передбачає створення таких моделей фізичного виховання, які 

передбачають пристосовування до соціальних, психологічних та навчальних 

навантажень. Головним критерієм оцінки такого доповнення є показники 

оптимальної реакції організму студентів на сумарну дію всіх подразників 

оточуючого середовища. Внесок фізичного виховання у спільну дію факторів 

має бути таким, щоб разом з ними створювати сприятливі умови для 

ефективного пристосування до всіх видів навантажень та розвитку 

адаптаційних процесів [11].  

Впровадження нових форм та технологій фізичної підготовки студентів 

вимагає створення принципово нової інфраструктури національної системи 

фізичного виховання учнівської і студентської молоді. Теоретико-

методологічні і правові основи проектування даної інфраструктури і її 

подальша експлуатація повинні бути закладені в національній доктрині 

фізичного виховання учнівської і студентської молоді України.  

У частині оновлення основних фондів матеріально-технічного 

забезпечення масового фізичного виховання студентів необхідно передбачити у 

вузах проектування і будівництво різних типових варіантів навчально-

спортивних споруд та їх експлуатацію в режимі цілого дня.  

Головною вимогою до таких споруд повинна бути їх універсальність, що 

забезпечує можливість вирішення задач, перш за все, загальної фізичної 

підготовки з використанням тренуючих режимів рухової активності. При цьому 

найважливішими елементами даної споруди повинні бути: тренажерне, 

контрольно-діагностичне оснащення, відеотехніка, компʼютерне забезпечення 

навчально-тренувального процесу, універсальні можливості трансформацій 

устаткування, конфігурацій місць занять тощо. За певних умов цей варіант 

може бути доповнений спеціально створеними можливостями проведення 

занять з фізичного виховання на місцевості (у лісі, парку, на відкритих 

спортивних майданчиках тощо) [1].  

Отже, нові форми та технології фізичної підготовки студентів в кінцевому 

підсумку багато в чому визначаються не тільки ефективністю використання 

методик, наявністю навчальних баз, матеріально-технічним їх забезпеченням, 

вихідним рівнем фізичної підготовленості та станом здоровʼя студентів, а також 

цілим комплексом екологічних, соціально-економічних, психолого-

педагогічних та санітарно-гігієнічних факторів. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ ДИХАННЯ В ОЦІНЦІ 

ФІЗИЧНОГО СТАНУ ШКОЛЯРІВ 

 

В статті висвітлено, що важливим показником здоровʼя дитини є її 

фізичний розвиток, а одним із чинників фізичного розвитку дітей є нормальне 

функціонування дихальної системи. Відомо, що неправильний режим дихання 

викликає розлад функцій різних органів і систем, зокрема, діяльності серця, 

роботи шлунка, печінки, нирок, тощо. Тому існує пряма залежність здорового 

фізичного розвитку школярів від нормального функціонування дихальної 

системи. 

Ключові слова: система дихання, фізичний розвиток, школярі, 

функціональні показники, дихальний процес. 

 

The article highlights that an important indicator of a childʼs health is his 

physical development, and one of the factors in childrenʼs physical development is 

the normal functioning of the respiratory system. It is known that improper breathing 

causes a disorder in the functions of various organs and systems, in particular, the 

activity of the heart, the work of the stomach, liver, kidneys, and the like. Therefore, 

there is a direct correlation between the healthy physical development of 

schoolchildren and the normal functioning of the respiratory system. 

Key words: respiratory system, physical development, schoolchildren, functional 

indicators, respiratory process. 

 

Дослідження фізичного стану дітей на основі дихальної системи 

проводиться у різних галузях медико-біологічних наук. Найбільшу увагу з 

даної проблеми зосереджено в наукових працях та дослідженнях лікарів, 

вчителів біології та фізичного виховання. Саме в цих працях можна дізнатися 

про особливості фізичного розвитку дихальної системи дітей, про основні 

ознаки порушення дихання у дітей, профілактику захворюваності дихальних 

органів, тощо 

Тому, метою нашої роботи було вивчення, на підставі аналізу та 

узагальнення літературних джерел, основних особливостей фізичного розвитку 

школярів на основі оцінки параметрів функціонування дихальної системи. 

Дихання – це процес постійного обміну газами між організмом і 

навколишнім середовищем. Дихання забезпечує постачання в організм кисню, 

необхідного для здійснення окислювальних процесів, які є основним джерелом 

енергії. Під час окислювальних процесів утворюється вуглекислий газ, який 

видаляється з організму через легені[1]. 

Дихання включає такі процеси: 

– зовнішнє дихання – обмін газами між зовнішнім середовищем і 

легенями;  
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– легеневе дихання – обмін газами між альвеолярним повітрям і кровʼю 

капілярів; транспорт газів кровʼю, перенесення кисню від легень до тканин, а 

вуглекислого газу – з тканин у легені; 

– тканинне дихання – обмін газів у тканинах; 

– внутрішнє (клітинне) дихання – біологічні процеси, що відбуваються у 

мітохондріях клітин. 

Регуляція дихання здійснюється центральною нервовою системою 

мимовільно (автоматично) і довільно. У стовбуровій частині мозку (зокрема у 

довгастому мозку) розміщена група нервових клітин — дихальний центр, що 

відповідає за дихальний цикл (вдих-видих). Дихальний центр перебуває в 

постійній ритмічній активності, яка здебільшого здійснюється автоматично. 

Ритмічні імпульси передаються від дихального центра до дихальних мʼязів, 

забезпечуючи послідовне здійснення вдиху і видиху [2]. 

На момент народження функціональне формування дихального центру ще 

не завершилося. Збудливість дихального центру у немовлят є низьким, однак 

вони характеризуються високою стійкістю до недостачі кисню в повітрі. 

Чутливість дихального центру до вмісту вуглекислого газу підвищується з 

віком. В 11 років вже добре виражена можливість пристосування дихання до 

різних умов життєдіяльності. В період статевого дозрівання відбуваються 

тимчасові зміни регуляції дихання. Організм підлітка є менш стійким до 

недостатньої кількості кисню. В міру росту і розвитку потреба в кисні 

забезпечується вдосконаленням регуляції дихального апарату. Дихання стає 

більш економним. В міру розвитку кори великих півкуль головного мозку 

вдосконалюється можливість довільно змінювати дихання – зупиняти дихання 

або здійснювати максимальну вентиляцію легень [3] 

Під час фізичних навантажень молодші школярі не можуть значно змінити 

глибину дихання і збільшують частоту дихальних рухів. Дихання стає більш 

частим і ще більш поверхневим, що знижує ефективність вентиляції легень. 

Організм підлітків швидко досягає максимального рівня споживання кисню але 

не може довго підтримувати цей процес на високому рівні [4]. 

Основні функціональні фізіологічні особливості органів дихання в дітей 

такі. Дихання в дітей часте (що компенсує малий обʼєм дихання) і поверхневе. 

Частота тим більша, чим молодша дитина (фізіологічна задишка). 

Новонароджений дихає 40–50 разів за 1 хв, дитина у віці 1 року – 35–30 разів за 

1 хв, 3 років – 30–25 разів за 1 хв, 7 років – 20–25 разів за 1 хв, у 12 років – 18–

20 разів за 1 хв, дорослі – 12–14 разів за 1 хв. Прискорення чи уповільнення 

дихання констатують при відхиленнях частоти дихання від середніх показників 

на 30–40 % і більше. У новонароджених дихання неритмічне з короткими 

зупинками (апное). Переважає діафрагмальний тип дихання, з 1–2-річного віку 

він змішаний, з 7–8-річного – у дівчаток – грудний, у хлопчиків – черевний. 

Дихальний обʼєм легень тим менший, чим молодша дитина. Хвилинний обʼєм 

дихання також з віком збільшується. Однак цей показник відносно маси тіла в 

немовлят у 2–3 рази більший, ніж у дорослих. Життєва ємкість легень у дітей 

значно нижча, ніж у дорослих. Газообмін у дітей більш інтенсивний завдяки 
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багатій васкуляризації легень, великій швидкості кровообігу, високим 

дифузійним можливостям [5]. 

Для вивчення фізичного розвитку застосовують антропометричні методи 

дослідження, які дозволяють визначити кількісні і якісні показники розвитку, 

розробити стандарти фізичного розвитку дітей і підлітків для кожного віку, 

статі і регіону проживання. 

Також застосовують фізіометричні методи визначення життєвої ємності 

легень, глибини дихання, частоти дихання. 

Так, частота дихання вимірюється звичайно, коли людина перебуває у 

спокої. Вона включає в себе підрахунок кількості дихальних рухів за одну 

хвилину. Частота дихання у дітей підвищена. Вона поступово знижується з 

віком. В міру високої збуджуваності дітей частота дихання надзвичайно легко 

наростає при розумових і фізичних навантаженнях, емоційних спалахах, 

підвищенні температури і інших впливах. 

Середні показники частоти дихання залежно від віку, наведено нижче: 

– новонароджені – середня 44 вдихів за хвилину; 

– немовлята – 20–40 вдихів за хвилину; 

– дошкільнята, молодші школярі – 20–30 вдихів за хвилину; 

– діти більш старшого віку – 16–25 вдихів за хвилину ; 

– дорослі – 12–20 вдихів за хвилину; 

– дорослі під час напруженої фізичної навантаження – 35–45 вдихів за 

хвилину; 

– спортсмени пік – 60–70 вдихів за хвилину [4]. 

Глибина дихання визначається обʼємом повітря, яке вдихається і 

видихається. У спокійному стані до легень надходить 500 мл повітря 

(дихальний обʼєм ДО) і стільки ж виходить під час видиху. 

Важливою характеристикою дихальної системи є життєва місткість легень 

найбільша кількість повітря, яку людина може видихнути після максимально 

глибокого вдиху. У новонароджених життєва місткість легень становить 700–

800 мл; у 17 років у дівчат – 2760 мл, у хлопців – 3520 мл[3]. 

Вимірювання обʼєму грудної клітки і її рухливості при вдиху свідчать про 

ступінь розвитку дихальних мʼязів дитини. 

Таким чином, на основі застосування вище згаданих методів та аналізу 

одержаних результатів роблять висновок про фізичний розвиток дітей. 

Аналіз матеріалу досліджень дозволяє вважати, що нормальна 

функціональна дихальна система у дітей є неодмінною складовою їх 

повноцінного фізичного розвитку. 

Перспективи подальших досліджень. У перспективі подальших 

досліджені, передбачається більш детальніший аналіз теоретичних даних з 

даної проблеми та практичне застосування проаналізованих вище методів 

оцінки фізичного стану дихальної системи школярів різних вікових категорій. 
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ХОДЬБА ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

У статті зауважено, що нині прослідковується тенденція зниження 

рухової активності студентів. Зазначено, що одним із найдоступніших 

методів для підвищення рухової активності сучасної студентської молоді 

може стати ходьба. Ходьба дає позитивний вплив на роботу організму та 

може бути використана, як в навчальний так і в позанавчальний час. 

Ключові слова: здоровʼя, рухова активність, студенти, ходьба. 

 

The article notes that today there is a tendency to reduce motor activity of 

students. It is noted that one of the most affordable methods to increase the motor 

activity of modern student youth may be walking. Walking has a positive effect on the 

body and can be used both in school and after school. 

Key words: health, physical activity, students, walking. 

 

Здоровʼя – найцінніший капітал, що має людина. Якщо воно є – світ наших 

можливостей безмежний, а немає його – наше існування перетворюється у 

клубок болю, страждань, обмежених нашим тілом чи окремим органом. У 

глибоку давнину лікарі та філософи вважали, що бути здоровим неможливо без 

руху. Так, давньогрецький філософ Платон називав рух «цілющою частиною 

медицини», а історик Плутарх – «коморою життя». Проте, на різних етапах 

своєї еволюції в процесі розвитку і вдосконалення інтелекту людина поступово 

втрачала рухову ініціативу. Ті науково-технічні досягнення, що набагато 
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полегшили фізичну працю і створили комфорт, одночасно з цим позбавили 

сучасну людину необхідної рухової активності і разом із тим вимагають 

величезного нервово-психічного напруження. Але це недопустимо, адже 

постійні нервово-психічні перенапруження і хронічне розумове перевтомлення 

без фізичного розвантаження викликають важкі функціональні порушення в 

організмі, знижують працездатність і настає передчасна старість. 

Сучасні умови розвитку нашого суспільства, стрімкий розвиток технічного 

прогресу, модернізація навчальних і трудових процесів, різке зростання обсягів 

інформації, проблеми з екологією навколишнього середовища, перевага 

шкідливим звичкам на противагу здоровому способу життя – все це негативно 

впливає на організм студентської молоді. Під час статевого дозрівання та 

гормональної перебудови у підлітковому віці незначні відхилення у стані 

здоровʼя підлітків призводять до того, що в них організм не завжди адекватно 

реагує на навчальні навантаження. А під час продовження навчання у вищому 

навчальному закладі – ця тенденція ще більше поглиблюється внаслідок 

збільшення розумового навантаження. Недостатня рухова активність зумовлює 

функціональні розлади, які у подальшому переходять у хронічні захворювання.  

Рухова активність – це сума різноманітних рухів за певний відрізок часу, 

яка являє собою біологічну потребу; її добова величина регулюється 

організмом. Оптимальна рухова активність – це обовʼязкова умова здорового 

способу життя [2, с. 215]. 

Рухова активність сприяє покращенню кровообігу, стимулює роботу 

внутрішніх органів, покращує процеси обміну речовин та розумову діяльність. 

Саморегуляція рухової активності забезпечує постійний обсяг 

енергетичних витрат, що також є необхідним для нормального росту і розвитку 

організму. Мінімально необхідний і максимально допустимий рівень добової 

рухової активності становить межі гігієнічної норми. Якщо порушуються ці 

нормативи, оздоровчий ефект буде відсутнім і навіть може призвести до 

патологічного стану. 

Гігієнічною нормою є кількісна величина рухової активності, яка повністю 

задовольняє біологічну потребу організму в різноманітних рухах і сприяє 

зміцненню здоровʼя. Ця норма регулює обсяг та інтенсивність рухів і є 

науковим підґрунтям для вирішення оздоровчих завдань фізичного виховання 

як підростаючого покоління, так і дорослої людини. 

Найбільшу кількість рухів потрібно виконувати в період між 9.00 і 12.00 та 

між 15.00 і 18.00 год. відповідно до добових біологічних ритмів. 

Наявність взаємозвʼязку між усіма органами, системами і тканинами 

організму визначає і зумовлює розвиток нервово-психічної системи в суворій 

відповідності з іншими системами людського організму. Саме рух 

безпосередньо забезпечує той звʼязок людини з навколишнім світом, що лежить 

в основі розвитку не тільки фізичних якостей, але й психічних процесів [2, 

с. 220]. 
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У молодому віці (18–29 років) людина зберігає високий рівень 

працездатності та рухової функції. Характер фізичної активності людини цього 

віку визначається особливостями навчальної та виробничої діяльності. 

А. Г. Сухарев визначає, що для юнаків студентського віку мінімальна 

рухова активність повинна складати 2,5 годин, а оптимальна 4–5 годин. 

За результатами сучасних досліджень щодо зниження рухової активності 

студентської молоді (Земська Н., Насадюк І., Ніколаєв С., Романенко В., 

Куц О., Товкун Л., Коновалов В., Касьян А., Череднiченко А.), існує потреба у 

підвищенні рухової активності. Одним із засобів вирішення цієї проблеми може 

стати ходьба. 

Юнак А. П. зазначає, що ходьба як самостійна фізична вправа є 

ефективним лікувально-профілактичним та відновлювальним засобом, 

використовується для активізації органів кровообігу, дихання та обміну 

речовин [4]. Установлено, що для нормального активного стану організму й 

підтримки здоровʼя, людина повинна робити щодоби не менш 10 000 кроків, 

тобто за середньої ширини кроку 70-80 см проходити за день мінімум 7–8 км 

[3]. 

Ходьба – складний поєднаний рух, у якому бере участь приблизно 56 % 

всіх мʼязів тіла одночасно, причому найбільш масивні мʼязи ніг. Ця робота не 

вимагає великої витрати нервових сил [1]. 

Залежно від тривалості та інтенсивності ця вправа рекомендується всім, 

незалежно від віку й статі. Заняття оздоровчою ходьбою не вимагають 

спеціальних умов і, як правило, проводяться на свіжому повітрі в будь-яку пору 

року та в зручний час. Для досягнення оздоровчого ефекту потрібно 

дотримуватися певних правил: фізичне навантаження планувати відповідно до 

фізичних і функціональних можливостей людини; систематичності та єдності 

лікарського, педагогічного контролю й самоконтролю; дотримуватися 

систематичності занять, поступового підвищення навантажень. Вплив ходьби 

на функціональні системи організму і його реакція обумовлюється темпом 

(кількістю кроків за хвилину), довжиною дистанції, технікою ходьби, видом 

ґрунту (ходьба по асфальту, піску, снігу), рельєфом місцевості (із гори, у гору, 

по рівній місцевості), метеоумовами (вологість, атмосферний тиск), типом 

одягу й взуття.  

Як зазначає А. П. Юнак, ходьба легко дозується, що дає змогу здійснювати 

точний облік і контроль фізичного навантаження. Важливою особливістю є те, 

що правильно дозована ходьба не приводить до перенапруження 

функціональних систем організму. Під час ходьби фази скорочення мʼязів 

чергуються із фазами їх розслаблення, що забезпечує тривалу підтримку 

функцій нервових центрів і тренування серцево-судинної й інших систем 

організму. Інтенсивність навантаження легко дозується зміною швидкості, 

дистанції й тривалості ходьби. Існує значна кількість програм оздоровчої 

ходьби, які відрізняються за обсягом та інтенсивністю, тривалістю занять, рівня 

фізичного стану. Оздоровчу ходьбу рекомендується починати з малого 

навантаження, поступово збільшуючи швидкість і тривалість занять. Як і за 
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будь-якого тренування, слід дотримуватися заповіді: «Тренуйся, але не 

перетренуйся». Краще збільшити тривалість ходьби, а не її швидкість [4]. 

Отже, для підвищення рухової активності студентів, одним із 

найдоступніших засобів вирішення даної проблеми може бути ходьба. Ходьба 

дає позитивний вплив на роботу організму та може бути використана, як в 

навчальний так і в позанавчальний час. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ 

 

Оптимізація рухової активності дітей є нагальною проблемою 

сьогодення. Наші попередні дослідження актуалізують ряд нагальних питань. 

Міжнародний досвід свідчить, що вирішення даної проблеми потребує 

широкоспрямованих програм за підтримки уряду, що підкріплюється та 

коригується  їх науковим супроводом. 

Ключові слова: діти, рухова активність, спортивна інфраструктура, 

міжнародний досвід, науковий супровід. 

 

The article deals with the optimization of childrenʼs physical activity are an 

effective state program with scientific maintenance. Our previous researches update 

a number of urgent questions. International experience shows that the solution this 
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problem needs of widely directed programs with government support, it reinforced 

and corrected by their scientific support. 

Key words: children, physical activity, sports infrastructure, international 

experience, scientific support. 

 

Достатня рухова активність – це відомий здоровʼязміцнюючий фактор. 

Загальне перспективне бачення ВООЗ щодо вирішення цієї проблеми полягає у 

тому, щоб усі діти та підлітки мали регулярний доступ та можливості для 

занять фізичної активністю. Як зазначає ВООЗ, фізична активність надає 

значну користь здоровʼю дітей, а також зменшує розповсюдженість 

надлишкової ваги тіла ти ожиріння [1]. 

Національною стратегією з оздоровчої рухової активності в Україні на 

період до 2025 р «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» 

передбачено серед інших завдань  модернізацію в навчальних закладах системи 

фізичного виховання пріоритетними напрямами розвитку освіти в Україні, 

визначено формування здорового способу життя дітей, збільшення рухового 

режиму учнів шкільного віку за рахунок удосконалення фізкультурно-

оздоровчої, спортивно-масової роботи в навчальних закладах та методології 

фізичного виховання дітей, що спрямоване на формування гармонійно 

розвинутої, морально та фізично здорової особистості [2].  Для того, щоб 

реалізувати цю стратегію, необхідно отримати чітку картину того, яка 

матеріальна база фізкультурних споруд є на сьогодні, які види рухової 

активності привабливі для дітей, які формати активностей пропонуються дітям 

в організованих колективах та на дозвіллі. Враховуючи отримані дані можна 

розробляти заходи і програми з оптимізації рухової активності. 

Міністерство Молоді та спорту України у своєму щорічному звіті зазначає 

невпинний позитивний розвиток спортивної інфраструктури: 2016р. – 94028, 

2017р. – 95880, 2018р. – 96678 спортивних споруд сфери фізичної культури та 

спорту [3]. І це є позитивними кроками. Але при детальному аналізі впадає в 

очі, що дана позитивна динаміка відбувається  лише за рахунок площинних 

спортивних споруд, перш за все спортивних майданчиків з різним стандартним 

та нестандартним тренажерним обладнанням. На тлі цього невпинно 

зменшується кількість плавальних басейнів та спеціалізованих спортивних 

обʼєктів (футбольні поля, стрілецькі тири, водноспортивні бази та ін.). 

Наші попередні дослідження показали, що найбільш популярними 

спортивними секціями серед хлопців є футбол, східні єдиноборства та 

плавання, а серед дівчат ― плавання, волейбол, гімнастика, легка атлетика та 

фітнес [4, С. 49-57]. Також у наших попередніх дослідженнях встановлено, що 

матеріально-технічна база для занять фізичної культурою є оптимальною лише 

у 14,9% загальноосвітніх навчальних закладів [5, С. 67-71]. 

Звісно, збільшення тільки обʼєктів спортивної інфраструктури не вирішить 

питання підвищення фізичної активності населення. Як приклад, канадська 

програма ParticipACTION, Cеверо-Карельський проект в Фінляндії, підвищення 

рухової активності жителів Бразилії та велосипедні програми в Колумбії були 
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ефективні, тому що в усіх випадках представляли собою комбінацію 

цілеспрямованої оцінки і довгострокового моніторингу на національному рівні, 

яке включало вимір рівня рухової активності і його зміни з плином часу [6, P. 

356-367]. Ці програми  фокусувались на досягненні результатів з їх ґрунтовною 

науковою оцінкою, яка й визначала подальше вкладення ресурсів. Також слід 

зазначити, що впровадження програм в чотирьох країнах відбувалося по-

різному. У той час як Бразилія і Колумбія будували свої національні заходи за 

принципом поширення успішних програм, розпочатих у великих містах, 

Фінляндія досягла успіху за рахунок підвищення цінності рухової активності у 

суспільстві в цілому. Канада ж досягла значного успіху завдяки особливо 

ефективної кампанії з пропаганди рухової активності в засобах масової 

інформації. Для того щоб втручання досягло ефекту і закріпилося у зміні 

звички поведінки, баланс повинен бути зміщений в сторону охоплення 

населення проведеними заходами. Як було показано в Канаді, Фінляндії, 

Бразилії та Колумбії, ключем для досягнення успіху на національному рівні є 

реалізація широкоспрямованих програм за підтримки уряду, що підкріплюється 

та коригується  їх науковим супроводом. 

Отже, вважаємо, що на часі існує потреба у глибокому аналізі наявності 

фізкультурних споруд, ефективності використання існуючих фізкультурно-

спортивних споруд дитячим населенням та їх потреб, а також привабливих для 

дітей форм і типів фізичної активності для розробки комплексних програм 

оптимізації рухової активності дітей з урахуванням успішного міжнародного 

досвіду. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА 

РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ 

 

У статті розкрито стан організації фізичного виховання учнів середнього 

шкільного віку. Проаналізовано рівень фізичного  розвитку  підлітків та його 

гармонійність. Запропоновано шляхи оптимізації фізичного виховання.  

Ключові слова: школяр, фізичний розвиток, гармонійність, фізичне 

виховання, здоров’я.  

 

The article reveals the state of organization of physical education of middle 

school students. The level of physical development of adolescents and its harmony 

are analyzed. Ways to optimize physical education are proposed. 

Key words: schoolboy, physical development, harmony, physical education, 

health. 

 

До найважливіших показників забезпечення здоров’я школяра відноситься 

фізичний та інтелектуальний розвиток. Здоров’я – важливий фактор  розумової 

працездатності і гармонійного розвитку дитячого організму. Саме тому 

вивчення проблеми здоров’я школярів у сучасних умовах комп’ютеризації 

освітніх закладів, впровадженні інноваційних технологій в навчальний процес 

набуває особливої актуальності. Проте здоров’я саме по собі не приходить. 

Його потрібно формувати, спрямовано розвивати окремі рухові здібності, 

прищеплювати дітям навички особистої гігієни, загартовування, режиму 

рухової активності та відпочинку. 

Серед важливих складових у забезпеченні гармонійного фізичного та 

інтелектуального розвитку школярів особливе місце посідає рухова активність. 

Водночас, як свідчать дослідження науковців, рухова активність школярів 

сьогодні на дуже низькому рівні, нижче від гігієнічних норм в середньому на 

60–75 %. Вченими-гігієністами встановлено, що рухова активність молодших 

школярів скорочується порівняно з дошкільниками в 2–2,5 рази. Водночас 

відомо, що рухи є природною, біологічною потребою живого організму. 

Нестачу рухової активності школярів в освітніх закладах певною мірою можуть 

компенсувати додаткові заняття фізичною культурою у вигляді різних форм і 

засобів. За даними ВООЗ для підтримання здоров’я школярі повинні 

виконувати впродовж тижня не менше 6-ти годин організованих занять 
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фізичними вправами. В той же час проведення двох уроків з фізичного 

виховання в школі на тиждень, як зазначають дослідники О. Д. Дубогай, 

Н. О. Фролова, Б. П. Пангелов, компенсує всього лише на 33 % необхідну 

рухову активність школярів [2, с. 16].  

У дослідженні Н. С. Польки, Н. В. Сисоєнко, Г. М. Єременко вказується на 

те, що значні негативні зрушення в стані здоров’я та фізичному розвитку дітей 

шкільного віку, перш за все пов’язані з постійним зростанням навчального 

навантаження на фоні значних порушень умов навчання, виховання, 

харчування та оздоровлення [3, с. 198–200].  

Питання щодо використання  додаткових занять фізичної культури з 

метою оздоровлення учнів середнього шкільного віку з порушеннями здоров’я 

в умовах загальноосвітніх закладів розкрито в дослідженні Н. В. Сисоєнко і 

О. Д. Свєтлової [4, с. 328–333]. 

Вирішення проблеми рухової активності школярів у значній мірі залежить 

від рівня кваліфікації вчителя фізичної культури, знання і врахування ним 

вікових особливостей рухових здібностей, розумінням тих складних 

біохімічних і морфологічних процесів, які відбуваються в організмі, що росте і 

розвивається. Відповідно вчитель повинен пам’ятати, що розвиток рухових 

здібностей в онтогенезі проходить гетехронно. Це означає, що різні рухові 

здібності досягають свого природного максимального розвитку в різному віці. 

Причиною цього є різні темпи розвитку окремих тканин, органів та систем 

організму, гетерохронність становлення і вдосконалення механізмів 

енергозабезпечення. 

Вченими встановлено, так звані, сенситивні (чутливі) періоди розвитку 

рухових здібностей. Для аеробних можливостей розвитку організму, які лежать 

в основі розвитку витривалості, сенситивним періодом є вік від 8 до 10 років та 

14 років. Для дівчаток цей сенситивний період розпочинаються і завершуються, 

як правило, на один рік раніше. В зв’язку з цим потрібно враховувати цю 

закономірність при організації фізичного виховання в загальноосвітніх 

закладах [1].  

Мета нашого дослідження полягала у вивченні сучасного стану організації 

фізичного виховання в закладах середньої освіти та впливу її на рівень 

фізичного розвитку школярів і ступінь його гармонійності; 

Організація фізичного виховання вивчалась на базі ЗОШ № 1 І–ІІІ ступенів 

м. Переяслава Київської області. Вивчались форми та організація фізичного 

виховання, а також відповідність їх існуючому регламенту проведення 

спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах.  

Вивчення організації фізичного виховання учнів середнього шкільного 

віку показало, що обов’язковими формами фізичного виховання в режимі дня 

школяра є: урок фізкультури, заняття в спеціальних групах. Із переліку 

обов’язкових фізкультурно-оздоровчих заходів у закладах середньої постійно 

проводяться лише уроки фізичної культури. Що торкається занять для 

спеціальних груп, то вони проводяться частково для школярів, без урахування 

специфіки захворювання. Так, зокрема, двічі на тиждень проводилися заняття в 
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спеціальних медичних групах лише в п’ятих класах, в решта класах заняття 

проводились із скороченням кількості занять до 1-го разу на тиждень.  

Фізкультурні хвилинки проводяться лише в класах початкової школи, в 

класах середньої школи не проводяться  взагалі. 

Рівень фізичного розвитку учнів середнього шкільного віку визначали за 

допомогою морфологічних показників (маса тіла, зріст, окружність грудної 

клітки). Аналізуючи зазначені показники, слід відмітити, що серед школярів 

переважають діти з середнім рівнем фізичного розвитку, але спостерігається 

наявність значного відсотку підлітків з низьким рівнем фізичного розвитку. 

Саме така категорія дітей потребує проведення корекційних та оздоровчих 

заходів шляхом вдосконалення їх рухових здібностей. 

Гармонійність фізичного розвитку підлітків показала, що з віком зростає 

число гармонійно розвинутих школярів. Так, гармонійний фізичний розвиток 

мали: 66,1 % – 13-річних; 73,4 % – 14-річних; 77,4 % – 15-річних; 83,3 % – 16-

річних. Дисгармонійний розвиток мали: 33,9 % – 13-річних; 26,6 % – 14-річних; 

22,9 % – 15-річних; 16,7 % – 16-річних. Причому за морфологічними ознаками 

дисгармонійність переважає у 13-річних дітей і становить 23,5 %, а за 

функціональними ознаками в групах 14-річних, 15-річних підлітків. 

Дисгармонійність за морфологічними ознаками серед дітей 13-річного віку 

пов’язана з зменшенням маси тіла, а дисгармонійність за функціональними 

ознаками пов’язана з низькими показниками м’язової сили рук у школярів 14-

річного віку та життєвої ємкості легень у школярів 15- та 16-річного віку. На 

наш погляд, причиною дисгармонійності фізичного розвитку школярів за 

функціональними показниками є низький рівень їх фізичної підготовленості. 

Зазначені факти свідчать про впровадження додаткових форм фізичного 

виховання.  

Отже, уроки фізичної культури, які є основною організаційною формою 

фізичного виховання учнів підліткового віку, не компенсують їх рухові 

потреби. Серед підлітків переважає середній рівень фізичного розвитку. 

Водночас наявність значного відсотку підлітків з низьким рівнем фізичного 

розвитку потребує індивідуально-диференційованого підходу до кожного 

школяра з метою визначення обсягу фізичних навантажень. 

Серед засобів активізації рухового режиму та фізичного вдосконалення, 

гармонізації фізичного і психічного розвитку особливе місце повинно бути 

відведено додатковим заняттям фізичною культурою.  
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ТЮТЮНОПАЛІННЯ: ПРОФІЛАКТИКА АСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 

В СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

У статті зазначено, що незважаючи на широке вивчення науковцями в 

різних галузях науки проблем споживання алкоголю, наркотиків, тютюну, 

недостатньо уваги приділяється такій темі, як профілактика асоціальної 

поведінки в студентському середовищі. Зауважено, що найбільш ефективними 

формами профілактики тютюнопаління в студентському середовищі є 

активні форми роботи: соціально-профілактичний тренінг, рольова гра, 

соціальний театр, дискусії, соціальне проєктування та ін. Заходи первинної 

профілактики тютюнопаління спрямовані на запобігання початку куріння, а 

вторинна – сприяє припиненню куріння у тих людей, які вже курять. 

Ключові слова: студенти, тютюнопаління, профілактика асоціальної 

поведінки, соціально-профілактичний тренінг. 

 

The article notes that despite the extensive study by scientists in various fields of 

science of alcohol, drugs, tobacco, not enough attention is paid to such topics as 

prevention of antisocial behavior in the student environment. It is noted that the most 

effective forms of tobacco prevention in the student environment are active forms of 

work: social prevention training, role play, social theater, discussions, social design, 

etc. Primary smoking prevention measures are aimed at preventing the onset of 

smoking, and secondary – helps to stop smoking in those people who already smoke. 

Key words: students, smoking, prevention of antisocial behavior, social 

prevention training. 

 

Формування здорового способу життя молодого покоління є одним із 

пріоритетних напрямів державної політики України. На сьогоднішній день для 

профілактики шкідливих звичок існує багато різноманітних способів 

пропаганди здорового способу життя. До них відносяться масові акції для 
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населення, конкурси, лекції, бесіди, семінари, тренінги, а також випуск і 

поширення на різні цільові аудиторії інформаційно-наочних матеріалів із 

профілактики шкідливих звичок та інших напрямках [2]. 

Проблема залежності в молодіжному середовищі є однією з найбільш 

актуальних. Про це свідчать результати соціологічного опитування, За даними 

дослідження, середній вік початку куріння молоді – 14,7 років; середній вік 

початку вживання алкоголю – 14,9 років; середній вік прилучення до 

наркотичних речовин – 17,3 року. Таким чином, споживання алкоголю, 

наркотиків, тютюну на сьогоднішній день носить переважно молодіжний 

характер, тобто локалізовано в віковій групі до 14-20 років [3]. Незважаючи на 

широке вивчення науковцями в різних галузях науки проблем споживання 

алкоголю, наркотиків, тютюну, недостатньо уваги приділяється такій темі, як 

профілактика асоціальної поведінки в студентському середовищі. Ці дані 

говорять про те, що профілактичною роботою необхідно займатися починаючи 

з молодших класів [4]. 

На особливу увагу заслуговують студенти, які приїхали з районів в місто, 

що проживають у студентських гуртожитках. Адаптованість до міських умов, 

життя в гуртожитку вимагають особливої уваги і допомоги, інформованості про 

послуги різних фахівців, допомоги в організації дозвілля, можливості 

реалізуватися, розвитку комунікативних та інших умінь. 

Найбільш ефективними формами профілактики тютюнопаління в 

студентському середовищі є активні форми роботи, такі як соціально-

профілактичний тренінг, рольова гра, соціальний театр, дискусії, соціальне 

проєктування та ін. Їх природна обстановка істотно полегшує і прискорює 

процес оволодіння знань і умінь ефективної соціальної поведінки, дозволяє 

студенту змінити своє ставлення до різних форм асоціальної поведінки [1]. 

На даний час профілактика тютюнопаління та інших залежностей для всіх 

освітніх установ є ключовою. Профілактика тютюнопаління серед молоді – це 

не тільки профілактика нікотинової залежності, а й профілактика збереження 

здоров’я всієї нації, це реальна можливість збільшити тривалість життя, 

запобігти розвитку поширених захворювань серцево-судинної системи, 

хронічних бронхо-легеневих захворювань, раку легенів та інших хвороб. 

Щоб профілактика тютюнопаління була повною, вона повинна 

проводитися в двох напрямках: первинна та вторинна профілактика 

тютюнопаління [3]. 

Заходи первинної профілактики спрямовані на запобігання початку 

куріння. Первинна профілактика тютюнопаління повинна здійснюватися серед 

підлітків ще на рівні сім’ї та освітнього закладу. У сім’ї закладаються основи 

здорового способу життя, батьки формують у дітей правильне (негативний) 

ставлення до шкідливих звичок. Освітні установи також виконують ці функції. 

На їх рівні повинні проводитися не тільки освітні заходи, що розповідають про 

шкоду куріння, але і наочні демонстрації наслідків куріння. 

Заходи з первинної профілактики тютюнопаління можуть включати: 

навчання педагогів методикам впровадження здоров’язберігаючих технологій в 
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освітній процес; цілеспрямовану роботу медиків і педагогів щодо формування 

навичок здорового способу життя в виховних та освітніх установах; проведення 

в навчальних закладах тренінгів із залучення студентства до участі в масових 

акціях профілактичної спрямованості відповідно до дат, рекомендованими 

ВООЗ (Міжнародний день відмови від куріння, Всесвітній день без тютюнового 

диму та ін.); розробку для показу на телебаченні та мультимедійних екранах 

міст відеороликів із профілактики тютюнопаління й алкоголізму, пропаганді 

здорового способу життя [3]. 

Вторинна профілактика тютюнопаління сприяє припиненню куріння у тих 

людей, які вже курять. Щоб заходи вторинної профілактики виявилися дієвими, 

потрібно виявити індивідуальні особливості куріння кожної конкретної 

людини. Тільки після цього подальша профілактична робота буде ефективною. 

До методів вторинної профілактики можна віднести: індивідуальну 

консультацію психолога та навчання молоді методам релаксації; формування 

твердої мотивації до відмови від куріння; групові тренінги-дискусії, на яких 

виробляються навички ведення здорового способу життя, закріплюються 

методи захисту від тиску однолітків [3]. 

Навчання в освітніх установах є найважливіші етапи в житті людини, коли 

можна і потрібно прищеплювати їй звички здорового способу життя, зокрема, 

щодо відмови від куріння. Програми з профілактики куріння в освітніх 

установах повинні проходити кілька етапів: інформаційна модель, ефективна 

модель освіти, соціально-прищеплювальна, когнітивно-поведінкова і модель 

життєвих умінь. Сьогодні профілактична діяльність будується на двох нижче 

представлених моделях. 

Когнітивно-поведінкова модель передбачає, що куріння – наслідок впливу 

і соціальних, і психологічних факторів і, таким чином, воно виявляється 

результатом навчання. Це засіб задоволення соціальних потреб, зняття стресу, 

аспект спілкування, знак переходу в доросле життя. Когнітивно-поведінкова 

модель включає деякі методи впливу на уявлення, ставлення та поведінку 

підлітків, які збільшують ризик початку куріння; відбувається і опосередковане 

тренування соціальних умінь [3]. 

Модель життєвих вмінь об’єднує в собі чотири елементи соціально-

впливового підходу: методи навчання вмінню приймати рішення, вирішувати 

проблеми, самоконтролю і самопідтримки, розроблені в рамках когнітивно-

поведінкової моделі, а також методи розвитку більшої незалежності, 

самоповаги, впевненості в собі. Модель життєвих умінь у ще більшій мірі, ніж 

когнітивно-поведінкова приділяє увагу допомоги молодим людям у вирішенні 

соціальних проблем різного роду, однією з яких є куріння. 

Отже, найбільш ефективними формами профілактики тютюнопаління в 

студентському середовищі є активні форми роботи: соціально-профілактичний 

тренінг, рольова гра, соціальний театр, дискусії, соціальне проєктування та ін. 

Заходи первинної профілактики тютюнопаління спрямовані на запобігання 

початку куріння, а вторинна – сприяє припиненню куріння у тих людей, які вже 

курять. 
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УДК 796.093.46 

Олег Цвік, Ольга Палієнко, Тамара Єрічева 

 

ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ОЗДОРОВЧОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАНЯТЬ 

ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ 

 

У статті розглянуті проблеми контролю оздоровчої ефективності 

занять фізичним вихованням. Визначені методи оцінки оздоровчої 

ефективності занять фізичним вихованням, в основі яких покладений 

фізіологічний аналіз, який дає змогу оцінити функціональні зміни, що 

реалізуються в організмі при заняттях фізичними вправами.  

Ключові слова: фізичне виховання, здоровʼя, оздоровча ефективність, 

фізіологічний аналіз, валеологія. 

 

The  problems of control of health efficiency of physical education classes are 

considered. Methods for assessing the health effectiveness of physical education 

classes are defined, which are based on physiological analysis, which allows to 

assess the functional changes that are realized in the body during exercise.  

Key words: physical education, health, health efficiency, physiological analysis, 

valeology. 

 

Аналіз літератури в галузі фізичного виховання студентів дозволяє 

виділити одну особливість підходу вчених, яка не може не позначатися на 

оздоровчій ефективності занять. Це типова для більшості занять, відсутність 

контролю за станом здоровʼя в процесі фізичного виховання. Більшість 
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дослідників вважають захворюваність головним показником, який характеризує 

оздоровчий ефект занять. Ще 10–15 років тому, така тактика була єдино 

можливою. Однак на сучасному етапі, завдяки успіхам у вивченні здоровʼя, 

виникають можливості оцінки здоровʼя не за наслідками його недоліків, а по 

реальному стану. Ці можливості забезпечуються новим напрямком 

міждисциплінарної науки, яка в Україні отримала назву валеології [1; 2]. 

Розвиток валеології в Україні [3] забезпечив не лише поглиблення знань 

про суть здоровʼя та його складових компонентів, але й відкрив можливість 

діагностики здоровʼя. Стало можливим оцінювати стан здоровʼя не тільки за 

наслідками його недостатності що, є спотвореним, а тому і неправильним 

відображенням здоровʼя [4], а й за показниками, що відображають реальний 

рівень здоровʼя людини [1; 2]. 

Ці дослідження дали можливість реально створювати умови оздоровчого 

виховання в школі і вдома. Контроль за оздоровчою ефективністю занять 

фізичними вправами виключно важливий для вирішення найважливішого 

стратегічного завдання фізичного виховання – зміцнення здоровʼя. Цей 

науково-фізіологічний підхід дає можливість: оцінювати вплив умов 

навколишнього середовища на організм. Тому оцінка впливу того чи іншого 

рухового режиму за показниками захворюваності студентів не є коректною. 

Критерій захворюваності (як і критерій одужання, усунення хвороби) 

коректний для умов лікувальної фізкультури, який використовується для 

хворих людей. Однак для здорових студентів, в процесі їх навчання у вищому 

навчальному закладі адекватними методами оцінки їх загального стану є 

методи діагностики здоровʼя. 

Методом прямої діагностики здоровʼя є оцінка його двох найважливіших 

компонентів: енергетичного та інтеграційного або неенергетичного [5]. Для 

діагностики енергетичного компонента здоровʼя в якості найбільш адекватного 

отримало визнання визначення максимального споживання кисню [1; 2], для 

визначення інтеграційного компонента здоровʼя запропонований метод оцінки 

моторно-кардіальних взаємозвʼязків [5]. Ці методи можуть бути застосовані не 

тільки в лабораторних умовах, але і в процесі реальних занять фізичним 

вихованням. Контроль за оздоровчою ефективністю фізичного виховання, може 

істотно збільшити результативність цих занять. 

Методи оцінки оздоровчої ефективності занять фізичним вихованням, в 

основі яких покладений фізіологічний аналіз, дає змогу оцінити функціональні 

зміни, що реалізуються в організмі при заняттях фізичними вправами. Здоровʼя 

є найбільш загальним, сумарним відображенням нормального перебігу 

фізіологічних процесів в організмі і контроль за цим станом є практичним 

втіленням фізіологічного підходу до оцінки результативності занять фізичним 

вихованням. 

Підміна оцінки стану здоровʼя показниками функціонального стану 

організму є відступом від фізіологічних вимог. Саме такий відступ є 

рекомендацією оцінювати ефективність занять фізичним вихованням за 

допомогою методів педагогічного контролю, тобто за показниками тільки 
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фізичної підготовленості[6, с. 44–45], або за показником захворюваності [7, 

с. 95] або зниження її під впливом занять фізичними вправами. Окрім того, що 

захворюваність не змінюється з підвищенням фізичних можливостей людини в 

процесі тренування або занять спортом [7, с. 96], важливо, що показник 

захворюваності, будучи безсумнівно повʼязаним зі здоровʼям, однозначно 

здоровʼя не відображає [8]. 

Ось чому оцінка оздоровчої ефективності занять з безпосередніми 

показниками фізичного здоровʼя студентів є нагальною вимогою не тільки 

практики, але і теорії. Тому, практика зацікавлена у використанні найбільш 

важливих критеріїв для судження про відповідність проведених занять цілям 

фізичного виховання у вищому навчальному закладі. Теорія ж, представлена 

фізіологією фізичного виховання молодих і здорових, в основній своїй масі, 

людей, вказує на пріоритетність судження про оздоровчу ефективність занять 

не за клінічними (захворювання або їх симптоми) або окремими показниками, а 

по обʼєктивним показникам стану здоровʼя. 

У розробці проблем фізичного виховання студентів, оздоровча 

спрямованість, що передбачає звернення до фізіологічних досліджень, стає в 

особливо актуальною. Актуальність її визначається пріоритетністю питань 

здоровʼя не тільки в медичних, а й в соціально-педагогічних науках. Розробка 

цих проблем вже вийшла за межі медицини, а результати її стають 

керівництвом до дії на державному рівні. Саме це визначило інтенсивний 

розвиток валеології в Україні, де розроблено Концепцію безперервної 

валеологічної освіти [9, c. 5–9], підготовлені програми з валеології [10] і видано 

підручники з цього предмету для вищих навчальних закладів [3]. Питання 

викладання валеології широко обговорюються на наукових і науково-

практичних конференціях в Україні, а сама валеологія, в розумінні фахівців, що 

працюють в цій галузі, набуває значення життєвої філософії [11, c. 56–57], яка в 

своєму практичному застосуванні забезпечує новий підхід до особистого і 

громадського здоровʼя – здоровʼябудування [12].  
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Сагайдак Ірина Степанівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки, Університет 

державної фіскальної служби України 
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Самойленко Неля Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, Університет Григорія 

Сковороди в Переяславі 

Свириденко Аліна Олександрівна – магістрантка І року навчання 

сп. 014. Середня освіта (Фізичне виховання) факультету фізичного виховання, 

Університет Григорія Сковороди в Переяславі 

Семенюк Катерина Володимирівна – студентка IV курсу, УО 

«Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна» 

Скоморох Олена Сергіївна – магістрантка ІІ року навчання 

сп. 014. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) природничо-

технологічного факультету, Університет Григорія Сковороди в Переяславі 

Смиченко Галина Степанівна – магістрантка ІІ року навчання 

сп. 014. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) природничо-

технологічного факультету, Університет Григорія Сковороди в Переяславі 

Станкевич Тетяна Валеріївна – кандидат медичних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей, 

ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМНУ» 

Ткач Антон Євгенович – магістр ІІ року навчання сп. 014. Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини) природничо-технологічного факультету, 

Університет Григорія Сковороди в Переяславі 

Товкун Лідія Павлівна – кандидат історичних наук, доцент, заступник 

завідувача кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології, Університет 

Григорія Сковороди в Переяславі 

Тонконог Олександр Станіславович – старший викладач кафедри 

спортивних дисциплін, ігор і туризму, Університет Григорія Сковороди в 

Переяславі 

Троценко Тетяна Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, Університет Григорія 

Сковороди в Переяславі  

Угляница Вікторія Сергіївна – студентка IV курсу, УО «Брестський 

державний університет імені О. С. Пушкіна» 

Хамідова Ірина Сергіївна – магістрантка ІІ року навчання сп. 014. 

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) природничо-технологічного 

факультету, Університет Григорія Сковороди в Переяславі 

Цвік Олег Вʼячеславович – магістрант І року навчання сп. 014. Середня 

освіта (Фізичне виховання) факультету фізичного виховання, Університет 

Григорія Сковороди в Переяславі 

Циганенко Лілія Федорівна – доктор історичних наук, професор, 

проректор з наукової роботи, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет 

Цигура Галина Олексіївна – кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, докторант Національний університет «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка» 
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Чорна Тетяна Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки, Університет 

державної фіскальної служби України 

Шаповал Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

заступник завідувача кафедри біології та методики навчання, Університет 

Григорія Сковороди в Переяславі 

Янієва-Тарасова Анастасія Василівна – магістрантка І року навчання 

сп. 014. Середня освіта (Фізичне виховання) факультету фізичного виховання, 

Університет Григорія Сковороди в Переяславі 

 



 

 

Збірник наукових праць 

«Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоровʼя дітей і молоді ХХІ 

сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи»: зб. Матеріалів Міжнарод. 

наук. практ. інтернет-конф., 24–25 вер. 2020 р. Переяслав (Київ. обл.) : 

Домбровська Я. М., 2020. 211 с. 

 

 

Враховуючи свободу наукової творчості, редколегія приймає до друку 

публікації та статті тих авторів, думки яких не в усьому розділяє. 

Відповідальність за грамотність, автентичність цитат, правильність фактів 

і посилань, достовірність матеріалів несуть автори публікацій.  

Передрук і відтворення опублікованих матеріалів будь-яким способом 
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життєдіяльності, екологія і охорона здоровʼя дітей і молоді ХХІ сторіччя: 

сучасний стан, проблеми та перспективи». 

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати і скорочувати текст. 

 

 

Адреса оргкомітету: 

08401, Київська обл., м. Переяслав, 

вул. Сухомлинського, 30, (к. 406) 

Тел.: +38(093) 207-70-64 

valeologiya406@ukr.net 

 

 

Матеріали конференції розміщені на сайті: 

http://phdpu.edu.ua/  

(з ссилкою на конференцію) 

 

 

 

Укладач : К. С. Варивода 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 14.09.2020 р. Формат 60x84 1/16.  

Папір офсент. Гарнітура Times. Наклад 50.  

Зам. № 220. Ум. друк. арк. 11,7.  

Виробник ФОП Домбровська Я. М., Свідоцтво про внесення субʼєкта 

видавничої справи до державного реєстру видавців 

ДК № 6366 від 22.08.2018 р. 

08055, Київська обл., Макарівський р-он., с. Вільне, 

e-mail : devis519@ukr.net

http://phdpu.edu.ua/
http://phdpu.edu.ua/


 

 

 


