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ПЕРЕДМОВА

Соціально-політична і економічна криза, інформаційні
виклики, що спостерігаються в Україні впродовж останніх
років актуалізують питання збереження здоров’я української
нації. Порушення гармонійності у взаємодії людини і природи,
суспільства призводять до появи все нових і нових небезпек її
здоров’ю. Суспільство зазнає дедалі більше людських утрат
внаслідок військових дій, масштабних аварій, катастроф,
стихійних лих, пандемій тощо. Під цим кутом зору безпекові
аспекти здоров’я дітей і молоді мають надзвичайно актуальне
значення. Адже категорія «здоров’я» в сучасному
цивілізованому світі виступає «візитною карткою» соціально-
економічної зрілості, культури і процвітання держави.
Водночас вона є ключовою категорією національної безпеки та
має стратегічне значення, особливо в умовах військово-
політичних, інформаційних та соціальних викликів і загроз
ХХІ століття. У зв’язку з цим проблема здоров’я відноситься
до кола глобальних проблем, розв’язання яких обумовлює не
лише кількісні і якісні характеристики майбутнього розвитку
людства, а й сам факт його подальшого існування як
біологічного виду. 

Сьогодні Україна стоїть перед вирішенням цивілізаційних
викликів, базовим ресурсом для реалізації яких є людський
капітал, а необхідною умовою їхнього вирішення – здоров’я
нації. Здоров’я нації є безумовною суспільною цінністю,
основою національного багатства та національної безпеки
країни, відображає її життєстійкість і геополітичні
перспективи. Саме тому проблема здоров’я населення і безпека
держави є міждисциплінарною та потребує участі не лише
медиків, але й політиків, педагогів, психологів, соціологів
та ін.

Безпекові та психолого-педагогічні аспекти здоров’я дітей
і молоді потребують особливої уваги з боку держави і,
особливо, освіти. У зв’язку з цим підвищується роль освіти у
підготовці молодого покоління до самостійного життя у світі
та цілеспрямоване формування в них ціннісного ставлення до
власного здоров’я, адекватних реакцій на різноманітні чинники
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ризику для життя, оскільки кількість інформаційних загроз і
надзвичайних ситуацій постійно зростає, екологічна ситуація
з кожним роком погіршується.

Гармонізація освіти та сталий розвиток суспільства
передбачають формування здорової особистості. Виховання
гармонійної особистості, зі сформованою культурою безпечної
поведінки, із засвоєним алгоритмом дій в умовах конкретної
надзвичайної ситуації – одне з пріоритетних завдань, яке
поставлене сьогодні перед освітою. Цим пояснюється її
доцільність для сучасного стану розвитку української освіти та
забезпечення неперервного процесу надання освітніх послуг із
питань охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей і
молоді. Життєво необхідно озброїти дітей і підлітків знаннями,
вміннями, навичками і розумінням важливості збереження
власного життя і здоров’я.

Ноосферна педагогічна парадигма невід’ємна від
оздоровчої освіти. У зв’язку із цим у Стратегії сталого розвитку
«Україна 2020» особлива увага приділяється безпеці життя та
здоров’я людини. При цьому сталий розвиток уможливлює
задоволення потреб нинішнього покоління без шкоди для
спроможності існування подальших поколінь. У зв’язку з цим
освіті належить особлива місія гаранта майбутнього,
визначального фактора збереження здоров’я та національної
безпеки країни. З огляду на зростання глобальних (світових) і
локальних (національних) проблем, пов’язаних із погіршенням
здоров’я дітей і молоді, вчитель має бути взірцем
життєтворчості для формування культурно-ціннісних
установок у молодого покоління на здоровий спосіб життя.
Адже, як зазначається у Концепції загальнодержавної програми
«Здоров’я-2020: український вимір», «здоровий спосіб життя
населення у 5 разів ефективніший, ніж лікувально-
діагностична діяльність галузі охорони здоров’я, пов’язана із
збереженням та зміцненням здоров’я населення».

Представлена монографія містить результати
теоретичних і прикладних досліджень колективу авторів –
науковців у галузі медицини, психології, біології, педагогіки,
політології, безпеки життєдіяльності, присвячених психолого-
педагогічним та безпековим аспектам здоров’язбереження

Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти
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дітей і молоді. Зокрема, у ній проаналізовано сучасні
інноваційні підходи до здоров’язбережувальної діяльності в
умовах закладів середньої та вищої освіти, зарубіжний досвід
щодо формування безпеки та здорового способу життя людини,
розкрито компоненти підготовленості до
здоров’язбережувальної професійної діяльності майбутніх
учителів, розглянуто окремі аспекти фізичного, психічного та
духовного здоров’я, висвітлено екологічні аспекти безпеки
життєдіяльності та охорони здоров’я дітей і молоді. Особливе
місце в монографії приділяється особливостям змін режиму
дня школярів у зв’язку з пандемією та впливу інформації про
COVID-19 на психічне здоров’я українців в умовах карантину.
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.

Висловлюємо сподівання, що актуальні проблеми
охорони здоров’я та безпеки будуть мати не лише теоретичне
значення, але й практичне впровадження в закладах освіти, а
ідеї та думки науковців стануть фундаментом для подальшого
вдосконалення.

Н. І. Коцур,
доктор історичних наук, професор,
завідувачка кафедри медико-
біологічних дисциплін і валеології
Університету Григорія Сковороди в
Переяславі
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Kozienowski Leszek Frederik,
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е-mail: lfk@interia.pl 

Проблеми прав людини, її свободи та безпеки життя,
взаємовідносин особи та держави хвилювали мислителів
різних епох. Людське життя, захищене правом, зафіксоване в
багатьох міжнародних документах з прав людини. Серед прав
людини право на безпеку посідає вагоме місце. Особливе в
теперішній час існування всіляких загроз і викликів людині
воно обумовлює всі інші права.

Реалізація права на життя безперечно пов’язане з правом
на безпеку. Право на життя включає в себе такі аспекти, що
входять також у сферу застосування права на безпеку. Якщо
право на життя має справу з поняттями абсолютними, то право
на безпеку – з проблемами відносними, пов’язаними з
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добробутом людини. Хоча ці два права неможливо повністю
відокремити одне від одного, право на безпеку і право на життя
в певній мірі переплітаються, забезпечуючи схожий захист в
схожих ситуаціях. Як право на життя визначає використання
людиною інших прав, то право на безпеку в кінцевому
підсумку є доцільністю всіх зусиль держави, суспільства,
людини, водночас вони спрямовані на досягнення
матеріального і духовного прогресу. Таким чином, право на
безпеку слугує фундаментом, на якому має будуватись
суспільний порядок та є найвищим і остаточним критерієм їх
гуманних цінностей [1].

Право на безпеку є одним з основних прав і свобод
людини. Права людини є поняттям, яке до цих пір не має чітко
визначеного змісту, так само як не існує їх юридичне
визначення, але існують правові підстави для захисту прав
людини, які попереджували політичні декларації. 

Права людини – це права, які накладають обов’язки на
державу та її установи щодо виконання певних дій для їх
реалізації. Вони є універсальними, тобто, вони випливають з
природних прав людини і є приналежними кожній людині
незалежно від її особливостей, соціального походження, статі,
раси, віросповідання. 

В цілому права людини визначаються як «ті свободи,
заходи безпеки й пільги, розгляду яких саме як прав, відповідно
до встановлених нині критеріїв, люди повинні вимагати від
суспільства, в якому вони живуть».

Право людини на безпеку є суб’єктивним правом. Воно
витікає з діючого в державі об’єктивного права, якому повністю
відповідає і без якого не може ні виникнути ні існувати.

Право на безпеку має складну структуру і зміст, є
невід’ємним і невідчужуваним. Невід’ємність і
невідчужуваність конституційного права на безпеку являють
собою зовнішні і внутрішні грані. Невід’ємність і
невідчужуваність характеризують природу конституційного
права на безпеку людини, розкривають її подвійність, що
проявляється в ідеальному, гармонійному поєднанні його
форми і змісту.

13

Випуск 3



Формулювання «право людини на безпеку» в сучасній
науці з’явилося нещодавно. Право жити в безпеці завжди було
елементарним правом людини, необхідною умовою розвитку
суспільства, запорукою людського добробуту. Право людини на
безпеку є особистим правом, хоча одночасно цією проблемою
має займатися держава. Вже Еммануїл Кант писав, що «право
людини повинно вважатись священним, яких би жертв це не
коштувало панівній владі» [4].

Дослідник О. Б. Боднар зазначає, що визнання безпеки як
потреби соціуму вводить її у сферу природних прав. Тому
соціально-філософська оцінка безпеки особи як соціального та
юридичного поняття є виправданою і необхідною, особливо
щодо поняття та змісту права людини на безпеку [1].

Права людської особистості, що виходять від визначення
сутності та природи людини і суспільства, дозволяють також
визначити зв’язки між цими об’єктами. Філософ Юзеф
М. Бохенський розглядає їх у групах як право на існування,
тобто до безпечного існування, і право на досягнення цілей
людини [2].

Соціолог Євген Ярра згадує право на існування, свободу,
рівність, власність, працю і освіту. Інші джерела подають
перелік: особисті, громадянські, політичні, економічні,
соціальні і культурні права [5].

Вперше право на безпеку було внесене до Декларації прав
людини та громадянина у 1789 році, відновленій в преамбулі
до Конституції Франції. Декларація, відредагована за проектом
Лафайєта, проголошує, м. ін. що «Метою кожного політичного
об’єднання є збереження природних і невід’ємних прав
людини. Такими є свобода, власність, безпека і опір гніту». [3].

Статут Об’єднаних Націй 1945 р. що проголошує на
підставі міжнародної угоди створення Організації Об’єднаних
Націй, хоча не містить у собі перелік основних прав, проте,
містить декларацію поважання та збереження людських прав
та основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови
чи релігії, а також обіцяє допомогу в їх реалізації (ст. 1, 13, 55,
56, 62, 68, 76). Організація Об’єднаних Націй визнала, що всі
люди є рівними. Неодмінними умовами захисту прав людини є
соціальний прогрес і поліпшення умов життя [2].
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Загальна декларація прав людини, прийнята 10 грудня
1948 р. в Парижі, включає в себе права людини: основні,
громадянські, політичні, економічні і соціальні, а серед
основних прав згадує право на життя, свободу, безпеку, рівність
перед законом, право на приватне життя (м. ін. таємницю
листування), заборону рабства, тортур, приниження й право на
свободу від довільного арешту, затримання чи вигнання. 

Хоча Декларація не мала обов’язкової юридичної сили,
вона стала відправною точкою для багатьох ініціатив
пов’язаних із правами людини й сприяла прийняттю інших
юридично обов’язкових міжнародних угод.

Мета нашого дослідження полягала в розкритті основних
напрямів Європейського Союзу в забезпеченні прав людини на
безпеку. 

Згідно «теорії інтересу», що виникла в другій половині
ХІХ століття, типовим представником якої був німецький
юрист Ієринг, право на безпеку є юридично захищений інтерес
суб’єкта – носія інтересу. Так Г. Ф. Шершеневич вбачав в
суб’єктивному праві «свободу дій, можливість здійснювати
свій інтерес» [7, с. 28]. 

Першим документом міжнародного права в сфері прав
людини, що однак стосується тільки країн-членів Ради Європи,
є Конвенція про захист прав людини та основних свобод
1950 року, яка включає в себе, м. ін. право на життя (ст. 2),
свободу і особисту безпеку (ст. 5), свободу зібрань та об’єднань
(ст. 11), заборону тортур (ст. 3), заборону рабства та примусової
праці (ст. 4), гарантує право на справедливий судовий розгляд
і забороняє ретроактивне застосування кримінального
законодавства, підтверджує право на пошанування приватного
та сімейного життя з правом вступати в шлюб і творити сім’ю,
передбачає свободу думки, совісті і віросповідання, свободу
слова, і, нарешті, захищає право на ефективний правовий
захист [4].

Каталог прав поступово поповнюється додатковими
протоколами, які вводять нові права, наприклад: захист
приватної власності, право на освіту, право на вільні вибори,
заборону тюремного ув’язнення за борги, заборону повторного
засудження за один і той самий злочин, заборону смертної кари,
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заборону дискримінації на підставі будь-якої ознаки, наприклад
статі, раси, кольору шкіри, мови, віросповідання,
національного походження і т. д. 

З метою забезпечення дотримання зобов’язань країн –
членів Ради Європи, засновано Європейський суд з прав
людини і держави – сторони Ради Європи зобов’язалися
дотримуватися його остаточних рішень (ст. 46).

Однак, слід зазначити, що сенс конвенції про права
людини ослаблює інтерпретація першого речення ст. 6
Конвенції: «Кожна людина має право на справедливий і
відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і
безстороннім судом». Суд вважає, що поняття справедливий не
означає звільнення від зобов’язань вивчати помилки, допущені
національним судом, а це означає, що особі не забезпечено
належного захисту від помилкової оцінки доказів і фактів, а
також від порушення закону з боку національного суду. Термін
справедливий не значить непомильний, але якщо з цієї причини
більше 95 % скарг, що потрапляють до Суду, вважаються
недопустимими й відкидаються без розгляду, це означає, що
Суд заперечує саму ідею захисту прав людини.
(Справедливий – той, хто діє згідно з етичними принципам, має
об’єктивний підхід, поважає права інших осіб).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
(схвалений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 2200А
(XXI) 16 грудня 1966 року, вступив в силу 23 березня 1976 року,
ратифікований Польщею 18 березня 1977 р.) від 1966 року є
документом міжнародного права, що бере під увагу м. ін. право
на життя кожної людини (ст. 6.1), право на свободу та особисту
безпеку (ст. 9), заборону тортур або жорстоких, нелюдських чи
принизливих дій або покарання (ст. 7), заборону рабства,
работоргівлі, гніту і примусової праці (ст. 8). 

Засновано регулюючий орган щодо дотримання і
приведення у виконання окремих прав – Комітет з прав
людини. Країни-союзниці були зобов’язані подавати Комітету
звіти «з дотримання прав, визнаних у (...) Пакті та поступів,
досягнутих у сфері здійснення цих прав» (ст. 40), а далі
Генеральному секретарю ООН та спеціалізованим
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організаціям. Комітет може переказати країні-учасниці Пакту
свої «загальні зауваження, які він вважатиме потрібними», а
також може надіслати перестереження країні-учасниці Пакту,
яка не виконує своїх зобов’язань. У разі виникнення спору між
країнами в цьому відношенні, він може бути врегулюваний
Комітетом або призначеною Комітетом Погоджувальною
комісією [2].

Створено також правовий захист прав фізичних осіб,
встановлюючи можливість особистого надіслання скарги
безпосередньо до Комітету з прав людини, а також надання
Комітету ефективних інструментів виконання резолюцій
відносно країн-учасниць, які ратифікували документ. 

У Європі провідне значення має Європейський Союз,
який після створення єдиного ринку зобов’язався забезпечити
своїм громадянам свободу і рівний доступ до безпеки
(і правосуддя). 

Єдиний Європейський Акт від 1986 року обмежився
тільки деклараціями. (Єдиний Європейський акт – укладена в
1986 році міжнародна угода про Європейське політичне
співробітництво, створення Ради Європи, зміцнення ролі
Європейського парламенту і утворення внутрішнього ринку
(принцип вільного пересування людей, товарів, капіталів і
послуг). Договір набув чинності в 1987 році.) Розвиток спільної
зовнішньої політики гальмували розбіжності у національних
інтересах країн Співдружності. Проєкт був удруге розглянутий
лише у дев’яностих роках, завдяки французько-німецькому
тандему. Президент Франції Франсуа Міттеран і канцлер
Німеччини Гельмут Коль запропонували повну трансформацію
відносин між державами-членами і створення Європейського
Союзу. 

На підставі Маастрихтського договору про Європейський
Союз (міжнародна угода, підписана в Маастрихт в Голландії
7 лютого 1992 р. Договір набув чинності 1 листопада 1993 р.)
у 1992 році створено Європейський Союз, заснований на
Європейських спільнотах і доповнений новими політичними
рішеннями, а саме: економічним і валютним союзом, спільною
зовнішньою політикою та безпекою, співпрацею в сфері
внутрішньої безпеки та правосуддя. 
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У структурі Європейського Союзу виділено три основні
напрями (стовпи): 

Європейське суспільство (глава I, III і IV). •
Угода про співпрацю в справах зовнішньої політики й•

безпеки (глава V).
Постанова про співпрацю поліцейських та судових

органів (глава VI) [3].
Структуру Союзу символічно представлено у вигляді

грецького храму, дах якого підтримують три стовпи, а
фундаментом є правові норми і визначені процеси прийняття
рішень. 

Перший стовп – це положення, пов’язані з економічною
інтеграцією, його головна мета – економічний і соціальний
прогрес, високий рівень зайнятості, збалансований і постійний
розвиток – мала бути досягнута шляхом створення простору
без внутрішніх кордонів, зміцнення економічної і соціальної
єдності і створення економічного і валютного союзу. Цей стовп
формують три основні міжурядові організації: Європейське
об’єднання вугілля і сталі, Європейське економічне
співтовариство, Європейське співтовариство з атомної енергії.
Основними свободами країн-союзниць є вільне переміщення
товарів, осіб, послуг і капіталу. 

Цей стовп Європейського Союзу мав характер
федералістський: органи влади ЄС мали чітко визначені і
широкі повноваження, а правові норми мали пріоритет над
нормами національного права, навіть конституційного
характеру. Суверенітет країн-членів підлягав обмеженню на
основі взаємності – частину державного суверенітету створено
спільними зусиллями всіх країн-членів. Головним органом
ухвалення рішень була Рада міністрів, яка затверджувала акти
ЄС за пропозицією Комісії на основі консенсусу.

До другого стовпа належали сфери спільної зовнішньої
політики та безпеки, із такими цілями: 

захист спільних цінностей, основних інтересів,–
незалежності і цілісності Союзу відповідно до принципів
Статуту ООН; 

зміцнення безпеки Союзу в усіх відношеннях; –

Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти

18



збереження миру і зміцнення міжнародної безпеки–
відповідно до принципів Статуту ООН і Гельсінського
Заключного акта і цілей Паризької хартії, в тому числі на
зовнішніх кордонах; 

сприяння міжнародній співпраці; –
розвиток і зміцнення демократії і верховенства закону, а–

також поважання прав людини та основних свобод [4].
Встановлення таких цілей зовнішньої безпеки

Європейського Союзу було результатом досвіду вісімдесятих
років XX ст., коли в Західній Європі посилювалося почуття
небезпеки. Причиною такого стану були два основних фактора:
перший – це небезпека вибуху на європейському континенті
обмеженої ядерної війни, яка стала реальністю у зв’язку з
підготовкою НАТО до реалізації т. зв. подвійного рішення від
12 грудня 1979 року про додаткове розміщення на території
Західної Європи американської ядерної зброї середньої
дальності; а другий – це можливість зміни чутливості території
США і Західної Європи на можливий напад з боку Радянського
Союзу завдяки забезпеченню захисту американської території
із космосу в результаті введення в життя висунутої в 1983 році
президентом США Рональдом Рейганом ініціативі стратегічної
оборони (відомій також як концепція «зоряних воєн»). Розвиток
американських концепцій, посилював у Західній Європі
побоювання, що в разі глобального конфлікту, який, ймовірно,
розігрався б в Європі, Сполучені Штати не пов’язували б своєї
безпеки з долею своїх європейських союзників.

II стовп: Наприкінці вісімдесятих років виникли також
несприятливі події, які були результатом краху системи
реального соціалізму в країнах Центральної та Східної Європи.
Західна Європа опинилася в безпосередній близькості так
сильно дестабілізованих прилеглих регіонів. Тим часом у
Сполучених Штатах після закінчення холодної війни наростали
ізоляціоністські тенденції. Для американців важливішою від
Європи сферою зацікавлень став Тихоокеанський регіон разом
із Східної Азією [2].

Після Римської декларації 1984 р., прийнятої на
позачерговому засіданні міністрів закордонних справ і
міністрів оборони країн-членів Західноєвропейського союзу
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(ЗЄС), встановлено напрямки Спільної зовнішньої політики і
безпеки (II стовп), відповідно до чотирьох сфер: 1) спільної
зовнішньої політики, 2) загальної політики безпеки, 3) спільної
оборонної політики, та 4) системи спільної оборонної політики
країн-членів.

Цей стовп Європейського Союзу полягав на міжурядовій
співпраці, найвищий орган становила Рада Європи, до складу
якої увійшли голови держав або урядів країн-членів та голова
Комісії. Їм товаришили міністри закордонних справ країн-
членів і член Комісії. Європейська Рада збиралася не рідше
двох разів на рік під головуванням глави держави чи уряду
країни-члена, яка головувала в Раді. Головування полягало на
репрезентуванні Союзу з питань спільної зовнішньої політики
та безпеки. Рада приймала рішення на основі консенсусу.

Третій стовп, Співпраця в галузі правосуддя та
внутрішніх справ, був офіційно заснований 7 лютого 1992 року
Маастрихтським договором, а в Амстердамським договорі його
назву змінено на: Співпраця поліцейських та судових органів
у кримінальних справах. Метою Союзу було забезпечення
громадянам високого рівня особистої безпеки в сфері свободи,
безпеки і справедливості. Цю мету Союз мав намір досягти
шляхом: 

більш тісної співпраці між поліцією, митними органами–
та іншими компетентними органами країн-членів, веденої як
безпосередньо, так і в рамках Європейського поліцейського
відомства (Європол); 

більш тісної співпраці між судовими та іншими–
компетентними органами країн-членів, включаючи співпрацю
в рамках Європейського підрозділу судової співпраці
(«Євроюст»); 

зближення, якщо це необхідно, норм кримінального права–
країн-членів [5].

Особлива увага приділяється профілактиці та боротьбі з
організованою злочинністю – окрема з тероризмом, торгівлею
людьми і злочинами проти дітей, незаконним обігом наркотиків
і незаконною торгівлею зброєю, корупцією і шахрайством. 

Цей стовп Європейського Союзу полягав на міжурядовій
співпраці із п’ятьма рівнями прийняття та реалізації рішень: 
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Європейська Рада.1.
Рада міністрів (Рада співпраці поліцейських та судових2.

органів у кримінальних справах), яка складалася з міністрів
юстиції та внутрішніх справ країн-членів. Це найважливіший
орган прийняття рішень III стовпа. Рада міністрів приймає
рішення за принципом одностайності (принцип консенсусу,
принцип вето), а в деяких процедурних питаннях рішення
приймаються за принципом кваліфікованої більшості або
простої більшості голосів Ради.

Комітет постійних представників (послів), акредитованих3.
при Європейському Союзі (COREPER). 

Координаційний комітет в складі старших посадових осіб4.
міністерств внутрішніх справ країн-членів. 

Робочі групи з питань III стовпа [4].
Слід підкреслити, що третій стовп (а також увесь Договір

про Європейський Союз) не знімав із країн-членів зобов’язань
щодо підтримки громадського порядку та охорони внутрішньої
безпеки.

Лісабонський договір від 2007 р. реформував
Європейський Союз і змінив підхід до економічного розвитку,
політичної ідентичності та безпеки громадян. Метою реформи
було підвищення ефективності та демократичної легітимності
Союзу та узгодженості його дій. Європейський Союз замінив
Європейську Спільноту і став її правонаступником. Після
ратифікації всіма 27 країнами-членами, Лісабонський договір
набув чинності 1 грудня 2009 р., вводячи як юридичні, так і
інституційні зміни в ЄС. 

Лісабонський договір змінив два найважливіші договори
ЄС: Договір про Європейський Союз та Договір про
заснування Європейської Спільноти (останній був
перейменований в «Договір про функціонування
Європейського Союзу»).

Були внесені зміни та створені нові установи Союзу, які
названо: 

Європейський парламент, що спільно з Радою здійснює1.
законодавчі та бюджетні функції та функції політичного
контролю і консультацій. Європейський парламент складається
з представників громадян ЄС. 

21

Випуск 3



Європейська рада, яка складається з глав держав або2.
урядів країн-членів, а також її президента та голови Комісії. В
її роботі приймає участь Верховний представник Союзу з
питань зовнішньої політики і політики безпеки. Якщо договори
не передбачають інше, Європейська рада приймає рішення на
основі консенсусу. Президент Європейської ради, що
обирається Радою на строк 2,5 роки, забезпечує на своєму рівні
та в сфері своїх обов’язків представництво Союзу з питань
спільної зовнішньої політики та політики безпеки, без шкоди
для повноважень Верховного представника Союзу з питань
зовнішньої політики і безпеки.

Рада, яка у склад якої входять по одному з представників3.
на рівні міністрів від кожної країни-члена, уповноважених на
прийняття рішень від імені уряду країни-члена, яку він
представляє, та до здійснення права голосу. Якщо Договори не
передбачають інше, Рада приймає рішення кваліфікованою
більшістю. Головування в підрозділах Ради, за винятком Ради
закордонних справ, здійснюється на основі рівноправної
ротації представників країн-членів. 

Європейська комісія, яка сприяє загальним інтересам4.
Союзу і приймає відповідні заходи для досягнення цієї мети,
стежить за дотриманням Договорів та заходів, прийнятих
установами відповідно до них, здійснює нагляд за
застосуванням законів Союзу під інспекцією Суду
Європейського Союзу, виконує бюджет та керує програмами,
виконує координаційні, виконавчі та управлінські функції,
репрезентує Союз в зовнішніх контактах (за винятком спільної
зовнішньої політики і безпеки та інших випадків, передбачених
у Договорах), бере на себе ініціативу в сфері створення річних
і багаторічних програм для Союзу з метою досягнення
міжорганізаційних угод. До кінця жовтня 2014 року до складу
Комісії входять по одному громадянину від кожної країни-
члена, а також президент та високий представник Союзу з
питань зовнішньої політики і політики безпеки, який є одним
з віце-президентів Комісії, а з 1 листопада 2014 року Комісія
буде складатися з такого числа членів, включаючи її президента
і високого представника Союзу з питань зовнішньої політики і
політики безпеки, яке буде рівнятися двом третинам кількості
країн-членів. 
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Суд Європейського Союзу, що складається з одного судді5.
від кожної країни-члена. 

Європейський центральний банк.6.
Рахункова палата. 7.
Створено також два комітети, що реалізують

консультаційні функції: 
Соціально-економічний комітет, •
Комітет регіонів.•
Усунено поділ на три стовпи, замість цього введено поділ

компетенцій у трьох сферах: 
сфера, призначена виключно для Союзу (митний союз,–

правила конкуренції, грошово-кредитна політики в зоні євро,
збереження морських біологічних ресурсів, спільна торгова
політика, міжнародні угоди Союзу), 

спільна сфера, в якій законодавство Союзу як і раніше має–
перевагу над законодавством країн-членів, але сфери
нерегульовані законодавством Союзу і сфери, від яких
відмовився Союз, напр., шляхом зняття директив, регулюються
національним законодавством, 

сфера виключної влади і примату законодавства країн-–
членів [4]. 

Вирішальним для питання особистої безпеки є
приєднання Європейського союзу до Конвенції про захист прав
людини та основних свобод від 1950 р. та признання Хартії
основних прав юридичної сили рівної Договорам.

Хартія основних прав Європейського Союзу являє собою
перелік основних прав людини, її прийнято і підписано в Ніцці
7 грудня 2000 р., але спочатку вона не мала юридичної сили,
через те не була прямим джерелом прав особистості. Документ
увійшов в силу завдяки підписаному в Лісабоні 13 грудня
2007 р. Договору про реформу з тим, що уряди Великобританії
і Польщі обмежили правовий захист своїх громадян
встановлений Хартією основних прав. 4 жовтня 2007 р. уряд
Ярослава Качиньського прийняв рішення, що права польських
громадян не будуть підлягати захисту, гарантованому Хартією
основних прав. Аналогічний виняток застосував уряд
Великобританії щодо британських громадян [2].
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Хартія складається з двох основних груп положень.
Першою з них є перелік прав, принципів та прагнень в області
захисту прав людини в Європейському Союзі, які мають різну
юридичну цінність. 

Друга група – це т. зв. горизонтальні положення (або
проміжні), що уточнюють обсяг застосування Хартії. 

Хартія групує права, принципи і прагнення наступним
чином: 

I. Гідність людини (ст. 1-5): захист людської гідності,
право на життя (у тому числі заборона засудження до смертної
кари та приведення вироку у виконання), право на особисту
недоторканність (у тому числі заборона євгенічної практики,
заборона розглядати людське тіло і його частини як предмет
комерційних операцій, заборона клонування в репродуктивних
цілях); заборона тортур та принижуючої гідність поведінки чи
покарання; заборона рабства та примусової праці.

II. Свобода (ст. 6-19): право на свободу та особисту
безпеку; право на поважання приватного та сімейного життя;
захист персональних даних; право на одруження та створення
сім’ї; свобода думки, совісті і релігії; свобода інформації та
вираження думок; свобода зібрань і асоціацій; свобода
мистецтва і наукових досліджень; право на освіту; свобода
вибору професії та право на працевлаштування в будь-якій
країні ЄС; свобода ведення господарчої діяльності; право
власності (в тому числі інтелектуальної власності); право на
притулок; захист від вигнання й екстрадиції. 

III. Рівність (ст. 20-26): рівність перед законом; заборона
будь-якої дискримінації; поважання культурного, релігійного
та мовного розмаїття; гендерна рівність, але допускаються
«специфічні переваги для недостатньо представленої статі»;
права дітей; права літніх людей; інтеграція осіб з обмеженими
можливостями. 

IV. Солідарність (ст. 27-38): права робітників на
інформацію та консультації; право на колективні переговори та
колективні дії; право на соціальну та житлову допомогу; право
на захист від незаконного звільнення; право на добрі умови
праці; заборона дитячої праці та захист працюючої молоді;
заборона звільнення з причин вагітності, право на відпустку по
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вагітності та по догляду за дитиною; право на соціальну
допомогу; право на доступ до медичного обслуговування;
охорона навколишнього середовища; захист прав споживачів. 

V. Громадянські права (ст. 39-46): право голосу та
кандидування у виборах до Європейського парламенту; право
голосу та кандидування на виборах місцевого самоврядування;
право на добре управління; право на доступ до документів ЄС;
право звертатися зі скаргами до Уповноваженого з прав
людини; право звертатися до Парламенту; право на свободу
пересування і вільний вибір місця проживання; право на
дипломатичний та консульський захист. 

VI. Правосуддя (ст. 47-50): право на справедливий
судовий розгляд; презумпція невинуватості та право на захист;
принцип законності та пропорційності в кримінальному
процесі; ne bis in idem procedatur (ніхто не може бути
притягнутий до відповідальності чи засуджений за фактами, на
підставі яких був вже раз виправданий або засуджений; не може
бути повторно засуджений за той самий злочин). 

VII. Загальні положення (ст. 51-54): обсяг застосування
Хартії (під час імплементації законодавства Спільноти
установами ЄС); обсяг гарантованих прав (можуть бути
обмежені тільки, якщо це є необхідним для захисту суспільних
інтересів чи інших прав, беручи до уваги принцип
пропорційності); заборона інтерпретації Хартії таким чином,
щоб обмежити права людини, гарантовані іншими
інструментами міжнародного права; заборона зловживання
правами (не можуть бути інтерпретовані як дозвіл на видачу
правового акта, що заперечує будь-якім правам і свободам) [6].

Обсяг прав, що захищаються Хартією основних прав є
дуже широким, а вони самі – дуже різноманітні. Хартія
компілює права, що містяться в Договорах, на яких засновано
Європейський Союз, в інших міжнародних документах (напр.
Європейській конвенції з прав людини, Пактах про права
людини, Європейській соціальній Хартії, Конвенції про права
дитини) та основних законах країн-членів. 

Обмеження правового захисту Хартією основних прав,
введені урядами Сполученого Королівства та Польщі,
означають, що на цій підставі польські та британські громадяни
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піддаються дискримінації і не мають гарантованих основних
прав в такій мірі, як інші європейці. 

В Європейському Союзі право на безпеку реалізується на
практиці завдяки численним програмам, у тому числі Програмі
громадської охорони здоров’я від 1999 р., яка згодом стала
основою для подальших дій. Європейська комісія в своєму
комюніке у 2006 р. закликала країни-члени до співпраці з
метою зменшення травматизму  в суспільстві. 

План дій Комісії передбачає підтримку дій країн-членів
у семи пріоритетних питаннях: 

Безпека дітей і підлітків. •
Безпека літніх людей. •
Безпека незахищених учасників дорожнього руху. •
Профілактика спортивних травм. •
Запобігання виникненню травм, викликаних продуктами•

та послугами. 
Запобігання самокаліченню. •
Запобігання міжособистісному насильству.•
Основною причиною смерті серед населення Європи є

тілесні травми. Ризик смерті та серйозних тілесних травм є
особливо високим в різноманітних сферах діяльності, таких як:
домашній відпочинок, туристична та спортивна діяльність,
автомобільний транспорт, праця, споживання товарів і послуг.
За оцінками експертів, ненавмисні та навмисні травми є
основною причиною хронічної інвалідності серед молоді, що
позбавляє її шансів на довге життя у доброму здоров’ї [3].

У польській правовій системі відсутнє юридичне
визначення безпеки фізичної особи. Право на безпеку в Польщі
виводиться з Конституції, в якій гарантовано, м. ін.
забезпечення свобод і прав людини і громадянина та безпеку
громадян (ст. 5), охорону життя (ст. 38), недоторканність та
особисту свободу (ст. 41), право на безпечні та здорові умови
праці (ст. 66), соціальне забезпечення (ст. 67) та охорону
здоров’я (ст. 68), а також заборону тортур і жорстокої,
нелюдської або такої, що принижує гідність, поведінки чи
покарання, включаючи тілесні покарання (ст. 40). Детальні
регуляції права на безпеку містяться в положеннях цивільного,
кримінального та адміністративного кодексу, а також в законах,

Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти

26



що входять до складу системи безпеки та регулюють предмет і
обсяг охорони (напр., протипожежна, будівельна, енергетична,
транспортна, авіатранспортна і т. д.) [8].

Отже, право людини на безпеку – це найперше
найважливіше право людини, бо від нього залежать всі інші
права. Про це свідчить весь досвід людства, накопичений
протягом історії. Це право по своїй суті становить основу всіх
прав. Володіння ним є передумовою здійснення інших прав
людини й громадянина. Право на безпеку, проголошене
світовим та європейським суспільством, відображене в
джерелах міжнародного права, яке виконує національна
правова система.
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Упродовж останніх років спостерігається погіршення
стану здоров’я та зниження рівня фізичної підготовленості
молодших школярів. Про це свідчать статистичні дані. Зокрема,
за даними щорічної доповіді МОЗ України про стан здоров’я
населення України кількість учнів з порушеннями в стані
здоров’я зростає. Діти шкільного віку мають незадовільну
функціональну пристосованість до фізичних навантажень при
недостатній тренованості та низькому рівні функціональних
резервів серцево-судинної системи. Починаючи з молодшого
шкільного віку у дітей починає накопичуватись хронічна
патологія. За час навчання у молодшій школі найбільш
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поширеними стали хвороби органів дихання, друге місце
посіли ендокринопатії, третє – розлади психіки та поведінки,
четверту позицію зайняли хвороби ока та його придаткового
апарату. Крім того, у молодшій школі знижувалася чисельність
II групи здоров’я (функціональні відхилення) з 59,7 % до
46,2 %, за рахунок чого збільшувалася кількість учнів із
III групою здоров’я (хронічні захворювання) з 30,2 % до 49,4 %.
Лише 30 % дітей шкільного віку можуть виконати фізичні
нормативи без ризику для здоров’я [16, с. 45]. У зв’язку з цим
здоров’я стає педагогічною категорією, а його збереження –
об’єктом педагогічного впливу. Соціальна значущість культури
здоров’я школярів актуалізує питання організації
здоров’язбережувального середовища в початковій школі та
застосування відповідних оздоровчих технологій. 

Важливу роль у формуванні і зміцненні здоров’я
молодших школярів відіграє оздоровчо-виховна система в
початковій школі, в реалізації якої ключовою фігурою має бути
вчитель. Адже лише вчитель може застосувати комплекс
освітніх та виховних ресурсів для здоров’язбережувальної
організації навчально-виховного процесу з метою розв’язання
проблеми збереження і зміцнення фізичного, духовного та
соціального здоров’я учнів. Усе це вимагає від учителів пошуку
нових педагогічних підходів, використання спеціальних
методик, які б сприяли збереженню здоров’я дітей, формували
в них навички здорового способу життя.

У сучасній освіті формування здоров’я учнів
здійснюється на основі різних підходів. Одним із головних
підходів є компетентнісний, згідно з яким, результатом освіти
має бути набуття учнем здоров’язбережувальної
компетентності, тобто властивостей, спрямованих на
збереження здоров’я свого та оточуючих. На розв’язання
зазначеної проблема спрямована модель Нової української
школи, завданням якої є формування компетентностей,
необхідних для успішної самореалізації особистості в
суспільстві.

Практична реалізація завдань створення
здоров’язбережувального життєвого простору дитини
залежить, насамперед, від учителя, завдяки якому процес
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навчання будь-якій шкільній дисципліні має стати невід’ємною
частиною здоров’язбереження учня.

Специфіка діяльності вчителя початкової школи щодо
організації збереження й зміцнення здоров’я дітей зумовлена
віковими особливостями молодших школярів. Дитина цього
віку інтенсивно розвивається, організм, який формується
занадто чутливий до будь-яких несприятливих зовнішніх
факторів. Молодший шкільний вік – це період фізіологічного,
психологічного, соціального становлення особистості.

Отже, вчитель початкових класів, як основний
організатор навчально–виховного процесу, може систематично
і найбільш ефективно впливати на фізичний та інтелектуальний
розвиток своїх вихованців та сприяти формуванню у них
здоров’язбережувальної компетентності.

Теоретико-методологічні засади проблеми здоров’я,
здорового способу життя, формування здоров’язбережувальної
компетентності в учнів висвітлювалися в дослідженнях
науковців у галузі педагогіки, психології, медицини, шкільної
гігієни, валеології, безпеки життєдіяльності, фізичного
виховання та спорту. Концептуальні засади педагогічної науки
про сутність та принципи валеологічної освіти та формування
здорового способу життя особистості висвітлені в публікаціях
таких учених, як В. Бобрицька, Д. Давиденко, Л. Дробот,
С. Кондратюк, К. Купер, С. Лапаєнко, Н. Максимова,
В. Оржеховська, А. Здравомислова, Л. Сущенко, Т. Бойченко,
Є. Вайнер, В. Горащук, О. Дубогай та ін. 

Аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури з
проблеми дає підстави стверджувати, що ефективність
педагогічної діяльності в галузі збереження та зміцнення
здоров’я школярів безпосередньо залежить від рівня
відповідної підготовки вчителів. Про це, зокрема, зазначається
в наукових розвідках Б. Т. Бережної [1], Б. Т. Волинського [5],
Т. М. Горковської [6], Л. Загрійчук [11], С. М. Кондратюк і
Г. Л. Праженик [13], Ю. М. Мороз [14] та ін.
Здоров’язбережувальні аспекти організації навчального
процесу на уроках у початковій школі і в позаурочний час
висвітлені в дослідженнях Л. В. Власенко [4], Н. Капінус і
О. Коваленко [12] та ін. Оздоровчо-виховна робота та її форми
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в системі навчання й виховання школярів в умовах початкової
школи розкриті в публікаціях О. М. Ващенко [2],
Е. С. Вільчковського, М. П. Козленко і С. В. Цвек [3],
О. Д. Дубогай [7; 8; 9], М. Єфименко [10].

Водночас, незважаючи на наявність значної кількості
публікацій, присвячених теоретичним аспектам
здоров’язбереження молодших школярів, ефективність впливу
оздоровчо-виховної системи на рівень фізичної підготовленості
у взаємозв’язку з рівнем інтелектуального розвитку
недостатньо досліджена, що суттєво позначається на
практичній діяльності педагогів. Існують суперечності в
реалізації оздоровчо-виховної системи в освіті: між
зростаючими потребами освітніх установ у вирішенні проблем
здоров’я молодших школярів й недостатньою орієнтацією
професійної підготовки вчителів на реалізацію
здоров’язбережувальної діяльності; між необхідністю
підготовки педагогів до проведення оздоровчо-виховної роботи
в початковій школі і недостатньою її науково-методичною
забезпеченістю.

Мета нашого дослідження полягала в обґрунтуванні
ефективності впливу оздоровчо-виховної системи початкової
школи на рівень фізичної підготовленості та інтелектуальний
розвиток молодших школярів. Її реалізація передбачала
виконання таких завдань:

розкрити форми роботи вчителя з формування культури–
фізичного розвитку у поєднанні з пізнавальною діяльністю
молодших школярів;

показати взаємозв’язок рухової та інтелектуальної–
діяльності молодших школярів у навчально-виховному
процесі;

Для вирішення поставлених завдань застосовувалися такі
методи: теоретичні дослідження (вивчення педагогічної,
науково-методичної, психологічної літератури) з розвитку
фізичних якостей дітей та інтелектуального розвитку дітей
молодшого шкільного віку; педагогічні спостереження;
антропометричні методи; тестування рівня фізичної
підготовленості та пізнавальних процесів молодших;
педагогічний експеримент; методи математичної статистики.
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Результати дослідження та їх обговорення. Розкриваючи
форми роботи вчителя з формування культури фізичного
розвитку у поєднанні з пізнавальною діяльністю молодших
школярів, слід відмітити наступні напрями оздоровчо-виховної
роботи початкової школи зі здоров’язбереження учнів: 

1. Створення здоров’язберігаючої інфраструктури, яка
передбачає комплекс умов для розвитку дитини та збереження
її здоров’я: 

санітарно-гігієнічні нормативи щодо будівлі й приміщень–
школи відповідно до діючого Санітарного законодавства;

обладнання фізкультурного залу, спортивних майданчиків–
необхідним інвентарем;

наявність і необхідне оснащення медичного кабінету;–
наявність і необхідне оснащення шкільної їдальні;–
організація якісного харчування;–
необхідний і кваліфікований склад спеціалістів, які–

забезпечують  роботу з учнями (медичні працівники, вчителі
фізичної культури, психологи, логопеди).

2. Раціонально організований навчальний процес: 
дотримання гігієнічних норм і вимог до організації і–

обсягу навчального і позанавчального навантаження
(домашного завдання) учнів, врахування індивідуального темпу
навчання, створення умов, що забезпечують психологічне
благополуччя і успішність кожної дитини. При атестації
освітньої установи особливу увагу необхідно приділяти
моніторингу здоров’я школярів та наявності умов, що
дозволяють створювати в школі здоров’язбережувальне освітнє
середовище;

використання методів і методик навчання, адекватних–
віковим можливостям і особливостям учнів;

впровадження будь-яких інновацій у навчальний процес–
лише під контролем спеціалістів;

дотримання необхідних вимог до використання технічних–
засобів навчання (комп’ютер, аудіовізуальні засоби). Ризики,
пов’язані з використанням комп’ютерної техніки,
аудіовізуальні засобів стосуються, зокрема, використання
мережі Інтернет. Гігієнічні нормативи безперервної роботи з
ПЕОМ для дітей різного віку різні (1 клас – 10 хвилин, 2–
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4 класи – 15 хвилин) передбачають після завершення цього
часу закінчення роботи або фіксовану перерву. Для підвищення
рівня уваги школярів слід структурувати матеріал,
застосовувати схеми, таблиці на основі логічних зв’язків,
чергувати візуальну інформацію з вербальною тощо;

раціональна організація уроків фізичної культури.–
Необхідною умовою їх раціональної організації, методики
проведення та ефективності є продумане й творче планування,
де вчитель дотримується таких вимог:

орієнтація на загальнопедагогічні принципи фізичного–
виховання;

реальність (врахування кліматичних і географічних умов,–
стану здоров’я, рівня фізичної підготовленості учнів,
можливостей матеріально-спортивної бази тощо);

конкретність (чітке визначення завдання, термін–
виконання, послідовність вивчення фізичних вправ);

оперативність (забезпечення можливості швидкої зміни–
матеріалу, його розподілу тощо);

наступність і перспективність. Реалізація цього блоку–
створює умови для зняття перевантаження, нормального
чергування праці та відпочинку, підвищує ефективність
навчального процесу, запобігаючи при цьому надмірної
напруги і перевтоми.

3. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи.
Реалізація передбачає раціональну організацію рухового
режиму школярів, сприяє нормальному фізичному розвитку та
підвищує адаптивні можливості дитячого організму. Робота в
режимі навчального та позанавчального процесу передбачає
такі заходи:

організація ранкової гімнастики, динамічних пауз,–
фізкультхвилинок на уроках; 

організація занять ЛФК;–
організація роботи спортивних секцій;–
проведення спортивно-оздоровчих заходів (дні спорту,–

змагання, олімпіади, походи). 
4. Профілактика і динамічне спостереження за станом

здоров’я учнів:
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використання рекомендованих і затверджених методів–
профілактики захворювань (профілактика порушень постави,
зору, стомлюваності внаслідок розумового навантаження); 

аналіз і обговорення на педрадах стану здоров’я–
школярів; 

ведення карти здоров’я класу (школи); –
залучення медичних працівників та шкільних психологів–

до реалізації усіх компонентів роботи щодо збереження і
зміцнення здоров’я школярів, підвищення рівня гігієнічної
культури педагогів і батьків. 

5. Освітньо-виховна робота з учнями. 
Даний блок реалізує систему заходів, спрямованих на

формування в учнів понять про цінності здоров’я і здорового
способу життя, профілактики шкідливих звичок. Робота
проводиться за такими напрямами: самопізнання: звертається
увага на стан загального душевного комфорту, виховується
система ціннісних установок;

Я і інші: передбачає роботу з соціальної адаптації учнів,–
навчання способам поведінки в суспільстві; 

здоровий спосіб життя: передбачає роботу з вивчення–
стану здоров’я та профілактики шкідливих звичок; 

введення до системи роботи навчального закладу–
програм, які спрямовані на формування цінностей здоров’я і
здорового способу життя;

лекції, бесіди, консультації з проблем збереження і–
зміцнення здоров’я, профілактики шкідливих звичок; 

проведення «Днів здоров’я», конкурсів, свят;–
створення громадської ради з проблем здоров’я–

(адміністрація, учні, батьки). 
6. Освітня робота з батьками щодо питань здоров’я

дітей. Педагогічне просвітництво батьків з питань впливу сім’ї
на здоров’я дитини має низку напрямів: історико-
етнографічний, аксіологічний, медико-біологічний,
психолого-педагогічний. Підготовка батьків до розвитку й
виховання дитини може бути здійснена різними шляхами:
шляхом самоосвіти за допомогою спеціальної літератури та
навчання молоді в умовах вищих навчальних закладів освіти
[7, с. 67–73]. 
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Слід пам’ятати про те, що молодший шкільний вік є
найбільш проблемним для здоров’я дитини, оскільки з
початком систематичного шкільного навчання спостерігається
різке зменшення її рухової активності. Батьки мають бути
поінформовані, що погіршення постави, слабкість опорно-
рухового апарату, ожиріння – найбільш часті та явні ознаки
недостатньої рухової активності дитини. Найнесприятливішим
чином позначається така недостатність на серцево-судинній
системі дитини. Водночас обмеження рухової активності
заради навчання позначається негативно на інтелектуальних
здібностях школярів – розумова працездатність різко
знижується, пам’ять погіршується. Саме від сім’ї залежить,
наскільки день дитини буде заповнений такою необхідною для
неї руховою активністю. Те, що дитина отримує в школі, –
уроки фізкультури, ігри на перервах, фізкультпаузи під час
уроків – необхідні, проте недостатні. Домашня частина дня
школяра має бути також заповнена руховою активністю. При
цьому батьки потребують у цьому питанні інформаційно-
методичної підтримки фахівців. На допомогу батькам у цьому
питанні можуть прийти методичні розробки О. Д. Дубогай
[8; 9], Л. В. Власенко [4], Ю. Небесного та І. Воробйової [15].

Таким чином, освітньо-виховна робота вчителя
початкової школи із здоров’язбереження учнів передбачає
необхідність володіння вчителем комплексом оздоровчих
технологій, за допомогою яких у молодшого школяра
закладається фундамент основ збереження життя та зміцнення
здоров’я, учні оволодівають необхідними знаннями, навичками
та життєвими компетенціями, методикою забезпечення
здорового способу життя.

Для реалізації наступного завдання – показати
взаємозв’язок рухової та інтелектуальної діяльності молодших
школярів у навчально-виховному процесі, нами було проведено
експериментальне дослідження. Всього в експерименті взяло
участь 36 учнів 4 класів м. Переяслава, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4.

На початковому етапі дослідження було визначено
коефіцієнт загальної успішності та коефіцієнт захворюваності
за І семестр навчання.
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Коефіцієнт загальної успішності визначався відношенням
середнього балу успішності навчання кожного учня класу до
загальної кількості школярів.

Коефіцієнт захворюваності становив відношення
загальної кількості днів, що були пропущенні усіма учнями
класу за хворобою впродовж учбової чверті, півріччя, року до
кількості школярів у даному класі. Результати дослідження
відображені в таблиці 1.

Таблиця 1
Показники рівня загальної успішності і захворюваності 

молодших школярів 

Оптимізація рухової активності у загальноосвітньому
процесі була організована з урахуванням фактичного рівня
фізичного розвитку дітей, а також відповідно змісту
дидактичного матеріалу з певних предметів, що засвоювався
школярами. Так, під час проведення уроків за інтегрованою
методикою зміст матеріалу, що вивчався, супроводжувався
руховими діями певної структури, інтенсивності й тривалості,
що допомагали моделювати образ-асоціацію знань про
інформацію, яку надавав вчитель, а також сприяли збільшенню
рухової активності й дозованого фізичного навантаження.
Передача знань під час дидактичної гри дозволяла включати в
роботу не лише усвідомлену пам’ять дитини, але й проміжне
асоціативне мислення. З фізіологічної точки зору асоціації
мають дуже важливе значення для процесу пам’яті та
мислення. 

Для підтримання високого рівня розумової
працездатності в експериментальних класах кожний урок
розпочинався з виконання максимального вдиху і наступної
затримки дихання до 20 секунд, а під час видиху діти голосно
рахували «21, 22, 23 …». Особливо важливо було виконання
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таких дихальних вправ для учнів, які мають більш низький
рівень функціонального стану кардіо-респіраторної системи,
що в свою чергу після бурхливої перерви заспокоювало
нервову систему, сприяло гіпервентиляції легень, посилювало
кровообіг. Нами було помічено, що тривалість затримки
дихання зворотно-пропорційна ступеню втоми дитини, тобто
дню тижня, складності предмету і порядку уроку в
навчальному дні, а також залежить від індивідуальних
особливостей психофізіологічного стану кожного школяра. 

Індикатором ступеня втомлюваності дітей під час
навчання слугувала оцінка зміни психофізіологічних
параметрів кожного учня окремо, а також середній показник
тесту експериментальної і контрольної груп. Порівняльна
оцінка динаміки психофізіологічного стану молодших
школярів відображена у таблиці 2 та діаграмі 1. 

Таблиця 2
Порівняльна оцінка динаміки психофізіологічного стану

школярів 4-х класів контрольної та 
експериментальної групи
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Діаграма 1

Порівняльна оцінка динаміки психофізіологічного стану
школярів 4-х класів контрольної та 

експериментальної групи

Як показало дослідження, достовірно зміни відбулися
майже за всіма показниками комплексного тестування
психофізіологічного стану. Але в контрольному класі лише
намітилася тенденція до поліпшення результатів, пов’язана із
закономірним фізіологічним розвитком і становленням
дитячого організму. Тоді як в експериментальному класі
результати зросли майже на половину порівняльно з
контрольним класом. Найбільші розбіжності у зростанні
результатів між контрольною та експериментальною групами
визначені в утриманні пози «фламінго», яка характеризує
розвиток вестибулярного апарату і опосередковано вказує на
стійкість нервових процесів, врівноваженість і впевненість
дитини у собі. Лише зміни результатів тестів плескання у
долоні і промовляння чисел за 10 сек. мали незначні
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розбіжності з контрольною групою, що підтверджує думку
вчених про природну детермінацію даних показників, які
слабко піддаються тренуванню.

В учнів експериментальних класів додатковий приріст
загального балу оцінки психофізіологічного стану на 1,2 бали
відбувся завдяки використанню особистісно-зорієнтованого
підходу до фізичного виховання школярів: системі пізнавально-
рухового навчання, додаткових дихальних вправ під час уроків,
дозованого фізичного навантаження в залежності від
індивідуальних особливостей розвитку дитини. Загальний бал
оцінки психофізіологічного стану учнів експериментальних
класів зафіксований на рівні «4,4» балів. 

На основі методики, запропонованої професором
О. Д. Дубогай [9, с. 3–4], було визначено рівень фізичної
підготовленості учнів досліджуваного та контрольного класу.
Результати дослідження відображено в таблиці 3 та діаграмі 2. 

Таблиця 3
Порівняння рівня фізичної підготовленості 

учнів 4-х класів

Наведені в таблиці та діаграмі результати дослідження
свідчать, що до проведення експерименту фізичний стан учнів
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контрольної та експериментальної групи не мав суттєвих
відмінностей: 50% учнів мали середні показники, 25 % – низькі
та 25 % високі. Після проведеного експерименту
спостерігається тенденція до покращення результатів в обох
групах, проте більшість результатів фізичної підготовленості
експериментальної групи стали відповідати рівню «вище
середнього». Кількість учнів, що показали низькі показники
скоротилася до 11 %.

Діаграма 2 
Порівняння рівня фізичної підготовленості 

учнів 4-х класів

За результатами фізичної підготовленості учнів було
встановлено відповідність рухового віку паспортному за
допомогою таблиці 4.
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Таблиця 4
Оцінка відповідності рухового віку паспортному

Отже, після встановлення відповідності рухового віку
паспортному нами отримані такі результати: 25 % учнів, які
отримали оцінку «5» і їхній руховий вік відповідає
паспортному на рівні «високого» і «вище середнього», 50 % –
отримали оцінку «4» відповідності рухового віку паспортному
на рівні «середнього», «нижче середнього» і «низького»
розвитку фізичних якостей, 25 % – отримали оцінку «3», в них
спостерігається відставання рухового віку від паспортного на
один рік.

Дослідження взаємозв’язку між інтелектуальною
здібністю та руховою діяльністю молодших школярів
проводилося нами шляхом визначення коефіцієнту всебічного
розвитку за допомогою кваліметричної моделі, яка включала
такі показники: 

рівень знань, умінь та навичок (математика, читання,–
рідна мова, природознавство); 

рівень творчого розвитку (згальна оцінка за образотворче–
мистецтво, загальна оцінка за співи, творча активність (участь
у художніх виставках, в художній самодіяльності), творче
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мислення, фантазія, винахідливість, комунікативно-творчі
здібності;

рівень морального розвитку (відповідальність і–
надійність, самосвідомість, культура спілкування, доброта,
правдивість);

рівень індивідуально-психічного розвитку–
(спостережливість, уважність, працелюбність, самостійність,
швидкість мислення); 

рівень розвитку фізичної культури (загальна оцінка з–
фізичної культури, відвідування уроків фізичної культури,
активність на уроці, культура рухів, участь у змаганнях, ступінь
відповідності (за тестами) рухового віку паспортному). 

Результати дослідження відображені в таблиці 5 та
діаграмі 4. 

Таблиця 5
Середній коефіцієнт всебічного розвитку учнів 4-х класів
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Діаграма 3
Середній коефіцієнт всебічного розвитку учнів 4-х класів

Аналізуючи отримані результати слід констатуватися, що
пізнавальні процеси знаходяться у взаємозв’язку з руховою
активністю учнів. Адже середній бал експериментального
класу збільшився з «3,3» до «4,4» завдяки збільшенню рухової
активності учнів за допомогою додаткових форм фізичного
виховання, які стимулювали вищу нервову діяльність, сприяли
поліпшенню м’язово-суглобової чутливості й орієнтації тіла та
окремих його частин у просторі.

Отже, в ході нашого дослідження експериментально було
підтверджено взаємозв’язок пізнавальних процесів молодших
школярів із руховою активністю, яка позитивно впливає на
психофізичний розвиток учнів та на формування їхнього
індивідуального здоров’я в цілому.

Висновки. З’ясовано, що для гармонійного фізичного і
інтелектуального розвитку молодших школярів під час
організації навчально-виховного процесу слід використовувати
такі форми оздоровчо-виховної системи в умовах початкової
школи як  гімнастика до занять, фізкультурні хвилинки,
організовані перерви та фізкультурно-масові заняття, які
позитивно впливають на рівень фізичного розвитку та
пізнавальних процесів, інтелектуальні здібності, що
відображається на рівні розумової працездатності і успішності
учнів. 
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Проведене експериментальне дослідження показало
ефективність впливу оздоровчо-виховного процесу початкової
школи на психофункціональний стан організму молодших
школярів, зокрема на рівень їх фізичного та інтелектуального
розвитку.
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На сучасному етапі соціально-економічних перетворень
у нашій державі здоров’я української нації належить до
основних пріоритетних національних інтересів. Всі ці цінності
у сучасному мобільному сьогоденні набувають особливої уваги
та потребують вирішення проблеми якісної професійної
підготовки майбутніх фахівців із охорони праці, як спеціалістів,
спроможних здійснювати професійну здоров’язбережувальну
діяльність із урахуванням інноваційних технологій.

Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців із
охорони праці зосереджує багато актуальних питань,
характерних для сучасного етапу соціокультурних перетворень
у системі вищої освіти на території України. Оновлення
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наукових програм та змісту освіти зокрема, орієнтація на новий
сучасний тип професійного мислення, формування в молодого
сучасного покоління здоров’язберігаючого світогляду та
здоров’язберігаючих фахових компетентностей мають
позначитися в подальшому на професійних та особистісних
якостях майбутніх фахівців із охорони праці.

Цей факт зумовлює необхідність проведення у системі
вищої (професійної) освіти дій, спрямованих на популяризацію
ідей здорового способу життя, на підготовку
висококваліфікованих майбутніх фахівців із охорони праці на
базі здоров’язбережувальних технологій, які не тільки
володіють знаннями, принципами, методами
здоров’язбереження, але можуть впроваджувати в життя набуті
знання й уміння протягом всієї своєї подальшої професійної
діяльності.

У працях вітчизняних і зарубіжних наукових роботах
досліджувалися різні аспекти проблеми здоров’язбереження
молодого покоління, а саме: теоретичні засади
здоров’язбережувальних технологій (Н. Беседа, Л. Горяна,
О. Дубогай, Л. Попова, та інші); чинники формування
здоров’язбережувального освітнього середовища в
загальноосвітньому та вищому навчальному закладі
(О. Ващенко, С. Дудко, К. Оглоблін та ін.). 

Велику увагу питанням формування, збереження й
зміцнення здоров’я дитини приділяв великий педагог і філософ
Я. А. Коменський, який вважав їх одним з найважливіших
елементів виховання. В основу педагогічної системи виховання
дітей великий педагог поклав розвиток фізичного, психічного,
духовного здоров’я дитини як цілісної системи, яка
об’єднувала в собі необхідність раціонального харчування,
фізичних навантажень, дотримання вимог особистої гігієни,
законів правильної організації процесу виховання дитини як
удома, так і в закладі освіти [1].

Багато науковців висвітлювали питання впровадження
здоров’язбережувальних 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
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інших можна ознайомитися з практичною реалізацією
здоров’язбережувальних освітніх технологій у навчальних
закладах зокрема закладах вищої освіти [2].

Саме тому проблема підготовленості до
здоров’язбережувальної професійної діяльності в навчальному
процесі закладів вищої освіти методичної системи навчання
здоров’язбережувальних технологій майбутніх фахівців з
охорони праці є актуальною і має незаперечне теоретичне і
практичне значення.

Проведений аналіз наукових джерел і власних досліджень
надав змогу сформулювати поняття підготовленості
майбутнього фахівця з охорони праці до
здоров’язбережувальної професійної діяльності як результат
професійної підготовки студента закладу вищої освіти до ролі
керівника підприємства, виробництва тощо у здатності
сформувати здоров’язбережувальну культуру працюючих у
здоров’язбережувальному виробничому просторі.

У ХХІ столітті у системі освіти поняття
«здоров’язбереження» вже має своє історично сформоване
значення, проте в умовах реформування системи освіти
потребує постійного переосмислення та уточнення.

Здоров’язбереженню в освіті як мультитехнологічному
процесу притаманні риси культуровідповідності, соціальності,
системності, ситуативності, міждисциплінарності, практико-
орієнтованості інтегративності, над предметності, тощо
[7, с. 132–133].

На нашу думку, здоров’язбережувальний освітній простір
містить у собі інтеграцію оздоровчої діяльності в навчально-
виховний процес, розробку інтегрованих курсів, системний
підхід до організації самостійної діяльності на основі
індивідуального підходу.

Здоров’язбережувальна діяльність у закладах вищої
освіти має ґрунтуватися на системному підході, що передбачає
участь в ній усіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

Здоров’язбережувальна діяльність у галузі освіти, її зміст
та сукупність ефективних здоров’язбережувальних технологій
вимагає використання спеціальних методів дослідження.
Базовим методом аналізу будь-якої системи соціального і
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психологічного життя (у тому числі й освітянської сфери
суспільства) є культурологічний метод, який розглядає
сукупність теоретико-методологічних прийомів як поєднання
системоутворювальних культурологічних понять.

Значною мірою сприяє реалізації
здоров’язбережувального напряму освіти і державна політика
України, створюючи підґрунтя для розроблення підходів до
розв’язання проблеми здоров’язбереження. Це нормативно-
правові акти, що торкаються питань оптимізації здоров’я
молодого покоління, зокрема: Конституція України; Укази
Президента України, Постанови Верховної Ради, Постанови
Кабінету Міністрів, а також низка інших нормативних актів і
розпоряджень [5, С. 8–14].

Навчання студентів закладів вищої освіти
здоров’язбереження у системі освіти включає не лише процес
оволодіння предметними знаннями і життєво важливими
компетентностями, а й формування відповідних життєвих
цінностей, результатом яких є їхня здатність самостійно
«управляти» своїм здоров’ям, проводити діагностичні,
профілактичні, а за потреби і реабілітаційні та корекційні
заходи. Проектування процесу здоров’язбережувального
навчання студентів ЗВО вимагає розроблення спеціальних
здоров’язбережувальних методик і технологій для
використання в закладах освіти [5, С. 8–14].

Здоров’язбережувальні технології містять у своєму змісті
поняття «охорона здоров’я», «зміцнення здоров’я»,
«збереження здоров’я», що знайшло віддзеркалення в
кодифікованих визначеннях: «збережувальні», як такі, що не
витрачені даремно, без зайвої необхідності; як результат дії
педагогічних чинників на суб’єктів навчально-виховного
процесу; як цілеспрямований вплив педагогічних заходів на
підвищення одночасно рівня здоров’я майбутніх фахівців з
охорони праці.

Дослідження наукової літератури дозволяє виокремити
основні підходи до трактування визначення
«здоров’язбережувальні технології», а саме: 

системний – індикатор якості освітніх технологій; –
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діяльнісний – оптимальне поєднання традиційних–
технологій навчання з принципами, методами і прийомами,
спрямованими на збереження й підтримку здоров’я молодого
покоління;

компетентнісний – технології формування–
здоров’язбережувальної та здоров’ярозвивальної
компетентностей, навчання основ здоров’я, здорового способу
життя, формування картини світу здорової особистості; 

інтегрований – навчально-методичний комплекс–
оздоровчофізкультурних і лікувально-профілактичних заходів; 

середовищний – створення сприятливого для здоров’я–
освітнього середовища; 

особистісно орієнтований – забезпечення навчання і–
виховання з урахуванням індивідуальних, вікових і
психофізіологічних особливостей студентів закладів вищої
освіти майбутніх фахівців з охорони праці зокрема [8]. 

Такі предметні виокремлення наукових підходів
розширює уявлення про сутність поняття
«здоров’язбережувальні технології» і дає змогу розуміти його
як системний метод програмування цілей, конструювання
змісту, прийомів, засобів навчання й виховання, спрямованих
на підвищення рівня індивідуального здоров’я, формування
здоров’язбережувальної та здоров’ярозвивальної
компетентностей та створення здоров’язбережувального
освітнього середовища в навчальному закладі за умов
здійснення моніторингу стану здоров’я суб’єктів освітнього
процесу [5, С. 8–29]. 

Зміст здоров’язбережувальних технологій визначають
основні здоров’язбережувальні компоненти освітнього
середовища: 

змістовий (передбачення змістом навчальних дисциплін–
вивчення елементів здоров’язбереження); 

аксіологічний (формування ціннісних орієнтацій на–
здоров’я як найвищу життєву цінність); 

гносеологічний (формування системи наукових знань про–
основи здоров’я, практичних умінь і навичок ведення
здорового способу життя, безпечної поведінки у соціумі); 
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екологічний (усвідомлення єдності людини і природи,–
залежності здоров’я людини від екологічного стану довкілля,
формування ціннісного ставлення людини до природи); 

емоційно-вольовий (формування стійкої емоційної–
поведінки, таких якостей особистості, як: організованість,
відповідальність, обов’язок, честь, гідність); 

фізкультурно-оздоровчий (формування фізичних якостей–
і високих адаптаційних можливостей організму засобами
системи фізичних вправ і спортивних тренувань, підвищення
рухової активності та загартовування організму); 

діяльнісний (дотримання режиму харчування, правильне–
чергування праці та відпочинку, попередження шкідливих
звичок, функціональних порушень та захворювань) [8].

У структурі підготовленості майбутніх фахівців з охорони
праці до здоров’язбережувальної професійної діяльності, на
нашу думку, необхідно звернути увагу та виділити такі
компоненти:

мотиваційний (усвідомлення ціннісного ставлення до–
діяльності, що спрямована на зміцнення та збереження
здоров’я, формування здоров’язбережувального освітнього
простору);

когнітивний (що характеризує наявність у студентів:–
стабільних знань, умінь та навичок щодо формування
здорового способу життя людини; знань, умінь і навичок з
напрямку професійної освіти зокрема з охорони праці; знань у
галузі формування здоров’я і безпеки життєдіяльності;
додаткової інформації у сфері міжнародного досвіду
оздоровлення людини та формування культури здоров’я;
профілактики шкідливих звичок).

діяльнісний (передбачає опанування прийомів–
використання одержаної навчальної інформації з метою
засвоєння способів здоров’язбережувальної діяльності в
навчально-виховному процесі, формування вмінь організації
життєдіяльності учнів, що не зашкоджує як власному здоров’ю,
так і учнів [3].

Реалізація діяльнісного компонента передбачає:
формування у студентів умінь раціонально організовувати свій
спосіб життя з урахуванням усіх чинників здоров’язбереження
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(режим праці та відпочинку, раціональне харчування, рухову
активність, вміння знімати психологічну напруженість),
здійснення збору і проведення аналізу про стан здоров’я
студентів, постановку мети та завдань формування
підготовленості до здорового способу життя у студентської
молоді, а також відбір здоров’язбережувальних прийомів,
методів, засобів, які повинні використовуватися в освітньому
процесі [3].

Необхідність виділення основних компонентів
здоров’язбережувальних технологій у освітньому середовищі
закладу вищої освіти визначається необхідністю конкретизації
напрямів підготовки майбутніх фахівців із охорони праці не
тільки як профільних фахівців, але і як фахівців, здатних
формувати високий рівень культури здоров’я студентів у
подальшій професійній діяльності.

Серед здоров’язберігаючих технологій, яким потрібно
навчати у закладах вищої освіти Н. К. Смірнов виділяє кілька
груп, у яких використовується різний підхід до охорони
здоров’я, а, відповідно, і різні форми роботи, а саме: 

медико-гігієнічні технології (МГТ);–
фізкультурно-оздоровчі технології (ФОТ);–
екологічні здоров’язбережувальні технології (ЕЗТ);–
технології забезпечення безпеки життєдіяльності (ТЗБЖ);–
здоров’язбережувальні освітні технології (ЗОТ)–
[4,  с. 64–70].
За науково-літературною розвідкою можемо зробити

висновки, що здоров’язбережувальні освітні технології
поділяються на три підгрупи: 

організаційно-педагогічні (ОПТ), що визначають1)
структуру навчального процесу, сприяють запобіганню стану
перевтоми і гіподинамії та інших дезаптаційних станів; 

психолого-педагогічні технології (ППТ), пов’язані з2)
безпосередньою роботою на заняттях. Сюди ж входить і
психолого-педагогічний супровід усіх елементів освітнього
процесу; 

навчально-виховні технології (НВТ), що включають3)
програми з навчання турботі про своє здоров’я та формування
культури здоров’я студентів, мотивації їх до ведення здорового
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способу життя, попередження шкідливих звичок, які
передбачають також проведення організаційно-виховної
роботи зі студентами після занять [4, с. 64–70].

Для вирішення поставлених завдань здоров’язбереження
у системі підготовки майбутніх фахівців з охорони праці
покладено компетентнісний підхід як системо-утворюючий
фактор розвитку особистісних якостей студентів і формування
позитивного ставлення до здоров’я людини в цілому.

Слід зазначити, що поняття «бути компетентним»
передбачає глибокі знання певної галузі науки та вміння їх
застосовувати на практичній діяльності. Тому, під
здоров’язбережувальною 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
здоров’язбереження на виробництвах, підприємствах тощо.
Рівні сформованості цих компонентів характеризують здатність
майбутніх фахівців із охорони праці до збереження і зміцнення
фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я –
свого та людства в цілому.

У формуванні здоров’язбережувальних компетенцій
майбутніх фахівців із охорони праці вагоме значення відіграє
як зміст освіти, так і освітнє середовище закладів вищої освіти
та здоров’язбережувальні технології.

У закладах вищої освіти одним із вагомих різновидів
інноваційної діяльності може бути впровадження
здоров’язбережувальної педагогіки, яка спрямована на
створення різних моделей сприяння здоров’ю, впровадження
інноваційних педагогічних технологій з метою збереження і
зміцнення здоров’я студентів. Зазначимо, що термін
«здоров’язбереження» науковці тлумачать як педагогічний
феномен, який характеризує системну спрямованість зусиль
усіх суб’єктів освітнього процесу на забезпечення фізичного,
психічного, духовного й соціального благополуччя студентів.

Таким чином, компоненти підготовленості майбутніх
фахівців із охорони праці до здоров’язбережувальної
професійної діяльності пов’язані з урахуванням зміни
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пріоритетів розвитку суспільства, з підвищенням вимог до
особистості майбутнього фахівця з охорони праці;
міждисциплінарним характером проблеми здоров’я та
здоров’язбереження в умовах загальноосвітніх закладів освіти,
із зацікавленістю суспільства у висококваліфікованих
професійних фахівцях з охорони праці, здатних до
здоров’язбережувальної діяльності, як гарантій їхньої успішної
професійної кар’єри та конкурентоспроможності на ринку
праці. Визначено основні структурні компоненти
здоров’язбережувальних технологій у освітньому середовищі
закладів вищої освіти. 
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Стрімкий розвиток інформаційного суспільства моделює
низку трансформаційних процесів в системі сучасної
формальної і неформальної освіти. Характеризуючи процес
неформального набуття громадськістю знань через засоби
масової комунікації Л. М. Городенко зауважує, що «Те, що
людина сьогодні знає, щонайбільше на 20 % ґрунтується на її
власному досвіді, а 80 % передається через пресу, радіо й
телебачення» [9, с. 314].

Сьогодні самосвідомість молодої людини, система її
цінностей, особистісна спрямованість, мотивація та активність
значною мірою формується під впливом засобів масової
інформації (далі – ЗМІ). Сучасна молодь багато часу
«проживає» у світі віртуальної реальності, що замінює їй
об’єктивну. Об’єктивну реальність багато в чому їй замінюють
ті образи, що продукують телебачення та Інтернет. Нагальною
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проблемою становлення особистості сьогодні є те, що
найбільш значущі для її розвитку джерела впливу (ЗМІ,
інтернет) часто продукують зразки патологічної, агресивної,
антигуманної, низькоінтелектуальної поведінки, формують
псевдокультурні стереотипи. Ці стереотипи закріплюються у
сфері свідомості й несвідомого та починають керувати всією
життєдіяльністю молодої людини [16, с. 9].

Інтернет також стимулює революційні зміни в поширенні
знань, надаючи можливість кожному комп’ютерному
користувачеві самому творити нову інформацію, а відтак,
продукувати знання. Відомо, що нині доступний людству обсяг
інформації подвоюється кожні 18 місяців, а якщо тенденція
збережеться до кінця 2020 р., то подвоєння відбуватиметься
кожні 73 дні. Це колосальне навантаження на людину, її психіку
й емоційне здоров’я [26, с. 145].

Вседоступність і шалена швидкість інформаційних
потоків змушує інформаційних геніїв розробляти й
застосовувати все нові технології задля упорядкування бази
даних та полегшення процесу засвоєння інформації. Однак
покращені й зручні носії та навігації, відточені формати
електронних сторінок, різноманітні форми мережевих
комунікацій, фреймова структурованість сайтів стають
додатковим засобом впливу на процес нашого сприйняття.
Мережевий контент є політематичним, і поряд з потрібною,
завдячуючи вищезгаданим фреймам (упорядкування в межах
однієї вебсторінки вікон з різними даними), видна інформація,
яка може згубно вплинути на психічне здоров’я користувачів
[14, с. 168]. 

Водночас, результатом хаотичного накопичення різних
відомостей, у яких неясно, що важливе, а що ні, де правда, а де
вимисел і облуда, стають втрата світовідчуття, трансформації
ціннісних орієнтирів. А все це − вигідна платформа для
маніпулювання [8, с. 273].

Сьогодні свідомістю користувачів навчилися добре
маніпулювати, і, на жаль, у багатьох бракує достатнього рівня
медіаграмотності – навичок та умінь, які дозволяють
аналізувати, критично оцінювати, фільтрувати побачене чи
прочитане [14, с. 168].
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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 здоров’язбереження [27, с. 338]. Отже, важливим
завданням сучасної освіти постає підготовка медіаграмотного
вчителя, який буде готовий розвинути ці якості в учневі. 

В українській науці питання формування
медіаграмотності у студентів висвітлено в працях
І. А. Власенко, М. С. Олійник [7], О. І. Гужви, О. А. Муравської
[11], І. Е. Сміховської [27]. Медіаграмотність як необхідна
складова професійної компетентності сучасного педагога
розглядається у працях Я. В. Дудко, А. В. Кожевникової [13],
Ю. М. Казакова [15], Г. Я. Майбороди, М. М. Матвійчук [20],
К. В. Шворак, І. В. Карпік [32], І. М. Шепенюк [33]. Теоретичні
аспекти медіаосвіти, медіаграмотності та формування
критичного мислення відображені у працях О. Т. Марків,
О. Т. Зарівної [14], В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк,
Л. М. Кульчинської [22], Н. І. Череповської [30; 31].

Мета нашої розвідки насамперед полягає в узагальнені
напрацювань учених щодо питання формування
медіаграмотності у студентів педагогічних вишів як
необхідного складника збереження здоров’я особистості в
цілому, і психічного здоров’я зокрема. Особливу увагу
зосереджуємо на висвітлені проблем сучасної медіаосвіти та
актуалізуємо питання впливу інформаційного середовища,
зокрема інтернету та ЗМІ на психічне здоров’я молоді.

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
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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
[22, 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 [18]. 18 серпня 2017 року датований Наказ
МОН України № 1199 «Про проведення всеукраїнського
експерименту за темою «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. [23]. 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 здоров’я. Під
інформаційно-психологічною безпекою, О. М. Блистів та
Л. В. Галаз, 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,
суб’єктивністю людей, які її відтворюють. Для особистості, яка
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перебуває на стадії формування і розвитку, це може становити
інформаційно-психологічну небезпеку [5, 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 здоров’ї.

Л. О. Левченко 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 %» [19, с. 105]. 

Занепокоєння викликає той факт, що тенденції роботи
ЗМІ сьогодні – це відбір переважно негативних, сумнівних
фактів, подій, пов’язаних із тяжкими проявами, спрямованих
на сильні переживання й гострі негативні емоції страху, жаху
або на шокуючі зорові образи й описи, пов’язані 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,
агресією [29, с. 180].

Нестійка психіка й особистісна та соціальна незрілість
молодої людини під деструктивним впливом більшості ЗМІ
робить її тривожною, постійно чимось 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 [16, с. 11].

Водночас, сьогодні для того, щоб якась інформація
потрапила в Інтернет, не треба бути журналістом чи власником
якогось медіа. Варто лише запростити цю інформацію у
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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 [17, с. 30].

Мозок кожної людини влаштовано так, щоб більше уваги
приділяти емоційній інформації, а не сухим фактам. Кожен
фейк, що викликає гострі емоції, чинить серйозний вплив на
психіку людини і змінює його сприйняття світу надалі. Навіть
якщо через п’ять хвилин він буде спростований. Уміло
зліплений фейк є найпотужнішим подразником емоцій, що
викликають стан короткочасного афекту. Після цього в
довготривалу пам’ять людини записується афективний слід,
який залишиться там на все життя і перейде в розряд
несвідомого. Спростування фейка – не є подразником і
яскравих емоцій не викликає, впливаючи виключно на
раціональне. Тому ефект від спростування ніколи не перекриє
ефект від фейку, якщо впустити його в себе і дозволити йому
викликати гострі емоції. Якщо таких фейків людина
«проковтне» декілька по відношенню до будь-якого об’єкта,
його несвідоме ставлення вже не матиме нічого спільного з
реальністю, але зате цілком відповідатиме тим завданням, які
поставили перед собою автори неправдивої інформації [4].

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
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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 [17, с. 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
[8, с. 273]. 

Іншою проблемою деструктивного впливу
інформаційного середовища постає великий обсяг інформації,
який необхідно опрацьовувати і перевіряти. Зокрема,
О. І. Гужва, О. А. Муравська наголошують на тому, що
сучасному студенту під час навчання подекуди важко
визначити, яка інформація необхідна, доцільна, а великий її
об’єм 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 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
[21, с. 177].
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Як зазначає О. Стадніченко, інформаційні хвороби,
головним чинником яких є інформація, проявляються у формі
депресивних синдромів, неврастеній, істерій, іпохондрій [28,
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
об’єму 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» [6, 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 студентської молоді як
споживачів медіапродуктів у свідомих і творчих користувачів
мас-медіа, вироблення імунітету до маніпулятивної дії мас-
медіа.

На думку Ю. М. Казакова, у вищих навчальних закладах
України нині наявні суперечності між: стрімким поширенням
масової культури та несформованістю в молодіжної аудиторії
навичок критичного сприйняття медіатекстів; визнанням ролі
та значення медіакультури, медіаосвіти в процесі
загальноосвітньої та професійної підготовки людини та
недостатньою увагою до використання медіаосвіти в
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навчальних закладах України; соціальним замовленням вищої
школи на підготовку фахівця, здатного орієнтуватися в
сучасному медійному просторі, використовувати можливості
ЗМІ для професійного розвитку, і реальним рівнем надання
медіаосвіти в навчальних закладах [15].

Водночас, О. Т. Зарівна, О. Т. Марків у своїй праці
акцентують увагу на можливості використання
університетського середовища як мотиваційної платформи до
збереження здоров’я (особливо, психологічного) молодого
покоління, формування додаткових компетентностей –
культури роботи з інформацією, медіаетики та гурманного
ставлення до інформації як ключових на шляху до
професійного зростання [14, с. 168].

Сьогодні вкрай необхідною є професія медіапедагога, яка
повинна наділятися такими фаховими компетентностями, як
медіатворчість, медіаграмотність, медіакультура,
медіапсихологія, медіааналітика, медіагігієна. Медіапедагог –
це людина, яка розвиває навички критичного мислення,
інформаційно-цифрової компетентності, вчить відділяти
реальність від її віртуальної симуляції та маніпуляції, тобто
розуміти дійсність, сконструйовану медіаджерелами,
протистояти інформаційній агресії. Однак, цієї професії у
нашій державі офіційно ще немає, тому викладачі навчальних
закладів повинні реагувати на ситуацію, що склалася,
самонабувати зазначених компетентностей через конференції,
додаткові семінари і тренінги та інтегрувати їх у свої навчальні
курси [14, с. 169].

Зазначимо також, що новації в медіаосвіті активно
підтримує громадський сектор створюючи спеціалізовані сайти
задля поширення медіаграмотності, зокрема Академія
української преси [3], Портал медіаосвіта та медіаграмотність
[24], гра «Медіазнайко» [10], «Детектор медіа» (MediaSapiens)
[12], а також спеціалізовані онлайн-ресурси, такі як IREX
(проект медіаграмотності для громадян «Вивчай та розрізняй»)
[2], StopFake [1] та ін. Окрім цього існують спеціалізовані
фейсбук-спільноти для розміщення та обговорення матеріалів,
що стосуються теоретичних і практичних питань
запровадження медіаосвіти. 
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Варто зазначити, що дослідники і педагоги різних країн
світу у своїх дослідженнях часто підкреслюють потребу
медіаосвіти педагогів, як основної складової професійної
підготовки. Погоджуємося із Г. Я. Майбородою і
М. М. Матвійчук, що «медіаграмотність майбутніх …
педагогів» є результатом систематичної та цілеспрямованої
медіа-освіти, який характеризується оволодінням знаннями у
сфері мас-медіа, вміннями і навичками аналізувати, оцінювати
й використовувати медіа у педагогічній діяльності та визначати
вплив різних мас-медіа на соціалізацію особистості [20, с. 10].

Розглянемо детальніше сутність поняття
медіаграмотності педагога нового покоління. Передбачається,
що медіаграмотний педагог зуміє:

заохочувати і розвивати в учнів бажання ставити–
обґрунтовані проблемні питання, пов’язані з медіа;

використовувати у викладанні дослідницьку методику,–
коли учні зможуть самостійно шукати (медіа) інформацію, щоб
відповісти на різні питання, застосовувати знання, отримані в
навчальному курсі до нових областей;

допомагати учням розвивати здатність використовувати–
різноманітність первинних джерел (медіа) інформації, щоб
дослідити проблеми і потім зробити узагальнені висновки;

організовувати проведення дискусій, де учні зможуть–
навчитися толерантно слухати інших і тактовно висловлювати
власні думки; підтримувати відкриті обговорення, де немає
категоричних відповідей на багато запитань;

заохочувати учнів міркувати над їх власним медійним–
досвідом [33, с. 179].

Навчання медіаграмотності першочергово має розвивати
критичне мислення студентів, формувати їх особистість за
допомогою аналізу медіа простору.

Критичне мислення – це самостійне, незалежне від
стереотипі мислення, яке сприяє розвитку конструктивного
критичного ставлення до об’єкта, що піддається аналізу.
Результатом критичного аналізу стає формування власної,
автономної позиції особистості щодо будь-яких об’єктів і явищ
та медіатекстів зокрема [30, с. 6].
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Основною технологією стимулювання розвитку
критичного мислення є систематична аналітична практика, яку
доцільно реалізовувати за допомогою невеликих візуальних
медіатекстів (фотографій, картинок, рекламних роликів,
відеосюжетів, документальних фільмів). Саме невеличкі
медіатексти дають змогу частіше тренувати певні розумові дії,
мисленнєві навички [25, с. 36]. Насамперед це стосується
наступних важливих навичок:

З’ясування джерела інформації – починаючи від1.
власників провідних українських телеканалів до конкретних
авторів медіаконтенту, первинного відправника інтернет-
повідомлення. 

Встановлення ознак повідомлення/медіатексту: його виду,2.
формату, змісту, смислового акценту. 

Визначення цільової аудиторії, якій адресоване послання.3.
Тобто потрібно з’ясувати, для якої групи населення (з
урахуванням вікових, соціальних, професійних, гендерних,
регіональних, етнічних ознак) призначається медіатекст.

Виявлення мети медіаповідомлення допоже розкрити4.
його відкриту або приховану сутність: «для чого?» було
створено цей медіатекст.

Очікування зворотної реакції аудиторії – це5.
прогнозування «ефекту», «кінцевого результату» від
повідомлення на аудиторію. 

Розкриття застосованих інформаційно-психологічних6.
технологій впливу на глядача з боку медіа передбачає
з’ясування набору «засобів впливу» на аудиторію. 

Порівняння сприйнятого повідомлення з іншими7.
джерелами. Порівнянню належить важлива роль у розкритті
таких істотних ознак медіатексту, як новою чи запозиченою є
інформація: «що нагадує?», «що нового?».

Пошук додаткових аргументів і контраргументів –8.
логічних суджень, тверджень, за допомогою яких можна
обґрунтувати і тим самим довести свою позицію, переконати
інших; забезпечує розуміння «яким чином довести свою
позицію?».

Формулювання висновків та оцінювання сприйнятого на9.
підставі аналізу та суджень полягає в інтеграції
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проаналізованого та якомога об’єктивнішому його оцінюванні
(«висновки й оцінювання»).

Висловлення особистої позиції щодо сприйнятого10.
медіатексту – це висловлення свого незалежного ставлення до
проаналізованого медіатексту; передбачає як свободу вибору,
так водночас і відповідальність за перегляд та оцінювання
інших медіатекстів; ключовим є «автономне ставлення»
[31, с. 105–108].

Отже, важливим аспектом сучасної вищої педагогічної
освіти є формування медіаграмотності у майбутніх вчителів як
важливого складника здоров’язбереження в сучасних
інформаційних умовах. Вище ми зазначали, що інформаційне
середовище може деструктивно впливати на психічне здоров’я
молоді, викликаючи порушення пам’яті, проблеми в емоційній
сфері, психофункціональні розлади. Процес
широкомасштабного впровадження медіаосвіти в педагогічних
закладах вищої освіти сприятиме підготовці медіаграмотних
вчителів нового покоління здатних до пошуку, аналізу,
критичного оцінювання різноманітної інформації та
усвідомлення наслідків її впливу на психіку особистості.
Набута в процесі медіаосвіти медіаграмотність допоможе
студентам ефективно і безпечно використовувати можливості
інформаційного поля (телебачення, радіо, відео, кінематографа,
преси, інтернету) в подальшій професійній діяльності.
Наявність медіаграмотних вчителів, дозволить вирішити
основні завдання, що стоять перед сучасними закладами
загальної середньої освіти, а саме: формувати інформаційну
культуру учнів; виробляти медіаімунітет як спроможність
протистояти агресивному медіасередовищу і збереженню
відчуття психологічного благополуччя при споживанні
медіапродукції; формувати рефлексію і критичне мислення як
психологічні механізми, які забезпечують свідоме споживання
дітьми медіапродукції на основі ефективного орієнтування в
медіапросторі й осмислення власних медіа потреб.
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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,
працівників сільського господарства і біологів. 

Спеціалістами з американського Консультативного
комітету в галузі харчування названо низку продуктів, які
вважаються основою здорового харчування й споживаючи їх в
необхідній кількості, людина почуватиметься добре [7].

Незважаючи на те, популярно притримуватися дієти чи
ні, актуальним залишається питання – що таке здорове
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харчування? Ми часто чуємо та зустрічаємо різні думки, не
лише сперечання спеціалістів дієтологів, а й лікарів щодо дієт –
яка з них краща та більше приносить користі, а яку слід
уникати. В цьому і полягає проблема: експерти з харчування не
можуть дійти згоди.

Так, під час минулорічної доповіді спеціалістів із
Консультативного комітету в галузі харчування було сказано,
що здорове харчування – це:

більше споживати овочів, фруктів, цільнозернових–
продуктів, не жирних та з низьким вмістом жиру молочних
продуктів, морепродуктів, бобових і горіхів;

не зловживати алкоголем;–
зменшити споживання червоного м’яса та ковбасних–

виробів, продуктів і напоїв із вмістом цукру та виробів з білої
муки.

Виникає думка: не вже так просто?
Група провідних дієтологів і лікарів підтвердили

правдивість цієї фрази на конференції, суть якої полягала в
тому, щоб дійти згоди в питанні харчування, зважаючи на
інформацію, яка постійно з’являється в ЗМІ на цю тему [7].
Тому що одного дня ми читаємо про шкідливість масла та
корисність шоколаду і червоного вина, а на наступний
з’являється матеріал із протилежними твердженнями.
Причиною цього є те, що дослідники та експерти не можуть
дійти згоди. Але і це можна пояснити – щоб прийти до певного
висновку в науці про харчування, дослідження повинні тривати
дуже довго, і в них має брати участь велика кількість людей.
Тому всі результати експериментів – це лише зразок,
пов’язаний із певними наслідками в здоров’ї; сказати, що
насправді викликає той чи інший результат – набагато важче.

Ще один висновок, до якого прийшли дослідники,
полягає в тому, що їжа має і повинна бути: нешкідливою для
здоров’я людини; нешкідливою для планети (екосистеми,
біорізноманіття); і просто – смачною [7].

Виникає ще одне цікаве запитання щодо головних
помилок у харчуванні. Нам радять споживати щонайменше
200–300 грамів фруктів на день. Натомість більшість людей
виконує лише третину норми – 94 грами. Якщо уявити – це
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дуже невеличке яблуко. Рекомендується денна норма
цільнозернових продуктів, яка становить 100–150 грамів, але
«нормою» для багатьох зазначається 29 грамів на день. Ми
маємо споживати 3–5 шматочків цільно-зернового хліба, а їмо
менше одного. Солі варто споживати не більше 3 тисяч мг на
день, краще ще менше. Але ця норма зазвичай перебільшується
у 2 рази. Норма насіння і горіхів на день має дорівнювати
16–25 грамів. Натомість багато людей їдять всього 3 грами – це
половина волоського горіха. 290–430 грамів на день ми маємо
їсти овочів. За розміром це приблизно 5–7 середніх морквин.
Але більшість людей їдять близько 190 грамів – це як три
невеликі морквини.

До цього додаємо безконтрольне вживання
висококалорійної та жирної їжі, газовані, солодкі напої,
солодощі, регулярні малопоживні перекуси та переїдання.

Як наслідок – у 2017 році 11 мільйонів або 22 % всіх
смертей серед дорослих пов’язані з поганим харчуванням та
недостатнім споживанням вище перелічених продуктів.
Причинами смертей стали серцево-судинні хвороби, рак і
діабет. Для порівняння у 2017 році через високий тиск померло
10,4 мільйона людей, а через куріння – 8 мільйонів [8].

Звертаємо увагу на те, що харчування відіграє важливу
роль у правильному перебігу фізіологічних процесів в
організмі підлітків. Від правильного харчування залежить
нормальне функціонування органів і систем організму,
опірність його різним хвороботворним факторам.

Із їжею підліток має отримувати всі ті речовини, які
входять до складу його органів і тканин. Це білки, жири,
вуглеводи, мінерали, солі, вітаміни, вода.

Одним із необхіднихі важливих компонентів їжі для
задоволення енергетичних потреб школярів є жири. На їхню
частку припадає від 20 до 30 % від загальних добових витрат
енергії [3].

Як і доросла людина так і підлітки обов’язково повинні
споживати в достатній кількості клітковину – суміш важко
перетравлюваних речовин, що знаходяться в стеблах, листі й
плодах рослин. Вона необхідна для нормального травлення,
зокрема для нормальної перистальтики кишечника. Білки, в
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свою чергу,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 [3].

Згадаймо, що білок у травному тракті перетравлюється
розпадаючись на прості пептиди (білкові ланцюжки), останні
в свою чергу на амінокислоти, які і містять аміногрупу.
Більшість необхідних нам білків містять 20 відомих нам
амінокислот, в тому числі 9 незамінних, котрі ні в людському
організмі, ні в тваринному не синтезуються [2].

Встановлено, що школярі 7-11 років повинні отримувати
на добу 70–80 г білка, або 2,5–3 г на1 кг ваги, а учні
12–17 років – 90-100 г, або 2–2,5 г на 1 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].

У  харчуванні  підлітків  враховуються  якісні
особливості  білків.  Так, питома вага білків тваринного
походження в раціоні дітей шкільного віку становить 65–60 %,
у дорослих – 50 %. Потребам дитячого організму найбільшою
мірою відповідає молочний білок, так само як і всі інші
компоненти молока. У зв’язку з цим молоко має розглядатися
як обов’язковий продукт дитячого харчування, що не підлягає
заміні. Для дітей шкільного віку добова норма молока – 500 мл.
Слід мати на увазі, що 100 г молока відповідає 12 г сухого
молока або 25 г згущеного [3].

Вважаємо за потрібним зробити акцент на складову
білка – амінокислоти. Так, незамінні амінокислоти – лізин,
триптофан і гістидин – розглядаються як чинники росту.
Кращими їхніми постачальниками є м’ясо, риба та яйця.

Як  відомо,  кожний  продукт  харчування  має
особливості, пов’язані з його хімічним складом. Розрізняють
продукти рослинного і тваринного походження. Рослинна їжа
є переважно вуглеводною, тобто має у своєму складі багато
вуглеводів і мало білків. Тваринна їжа, навпаки, містить багато
білків, а вуглеводів дуже мало або й зовсім не має їх. Тому,
знання властивостей того чи іншого продукту дає змогу
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якомога раціональніше використовувати його. Найбільша
кількість білків міститься в м’ясі, рибі, яйцях. Багато білка
містять різні молочні продукти. Проте і в продуктах
рослинного походження також є білки. Особливо багато їх у
бобових рослинах таких як боби, квасоля, горох, сочевиця, соя. 

Виходячи з вище зазначеного, потрібно при складанні
норм харчування для дітей враховувати те, що їжа дітей
повинна мати відносно більшу енергетичну цінність, оскільки
на кожен кілограм маси тіла дитині потрібна більша кількість
енергії, ніж дорослій людині. Наприклад, дитині у віці до
1 року на 1 кг маси тіла за добу треба 460,5 кДж; дитині
молодшого шкільного віку – 293,1; юнакові 18 років –
209,3 кДж.

Проте задовольнити потребу організму в енергії – це ще
далеко не все. Наприклад, підліток може з’їсти 1,5 кг
хлібобулочних виробів, щоб отримати 104 35 кДж, але така
одноманітна їжа не може задовольнити потреби організму.
Тому школярам потрібно вживати різноманітну тваринну й
рослинну їжа, яка містить у достатній кількості білки, жири і
вуглеводи [3].

Також треба звернути увагу й на підлітковий вік, якийє
дуже непростим. І в плані поведінковому і в плані соціальному
і, в першу чергу в плані фізіологічному. Значне збільшення
виділення лютеїнізуючого та фолікуло-стимулюючого гормонів
гіпоталамусом (частка, що знаходиться глибоко в мозку,
«диригент» всіх систем життєзабезпечення та гормональної
регуляції) активізує статеві залози, посилюючи виділення
статевих гормонів, стимулює ріст тіла, призводить до
перерозподілу маси тіла. Описані вище перебудови
починаються і тривають в організмі дівчаток від 8 до 13 років,
а у хлопчиків від 10 до 15 років [4].

Ще покоління тому час початку пубертатна був пізніше,
у віці близько 11–13 років. Очевидну акселерацію, науковці
пояснюють зокрема й зростанням частки жирів у харчуванні
дітей і навіть їх матерів, коли ті були вагітні. Доведено, що
ожиріння прискорює настання статевої зрілості у дівчат і дещо
сповільнює у хлопців.
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Пубертат є нерівномірним процесом біологічних,
фізичних і психологічних змін, які взаємодіють між собою.
Харчування суттєво впливає на цей процес, оскільки дає
структурний матеріал та енергію для перебудов тіла.

Ривок у зрості вимагає збільшення споживання калорій,
збільшення кількості макро- та мікронутрієнтів у їжі. Якщо
брати до уваги рекомендації щодо харчування американської
FDA, дівчатка підлітки потребують 1400–2200 (2400) ккал на
добу, а хлопці – 1600–2600 (після 14 років 2000–
3200) ккал/добу. Критично важливим є отримання підвищеної
кількості білка, амінокислоти якого йдуть як на побудові
скелету, м’язів і сполучної тканини, так і на синтез багатьох
гормонів і нейропосередників. Тому м’ясо, риба, бобові
(сочевиця, нут), молочні продукти, насіння, соя повинні бути у
раціоні підлітка обов’язково [4].

Хотілося б повернутися до незамінних амінокислот. 
Протеїн (білок) – один із найбільш важливих складових

будь-якої здорової дієти, в тому числі веганскої або
вегетаріанської. Саме ланцюжки амінокислот, які складають
білкові молекули, дозволяють підтримувати здоровий вигляд
волосся, нігтів і шкіри. Вони також необхідні для здоров’я і
всього тіла в цілому – адже білок виконує чимало різних
функцій в організмі, зокрема роль пластичного матеріалу,
виконують ферментативну, захисну, транспортну функції тощо
[1, с. 46–48]. Зрозуміло, що в повноцінній дієті повинні бути
присутніми і вуглеводи, і жири, але саме білок дійсно життєво
необхідний, і його достатнє вживання – серйозне питання.

На щастя, всі види продуктів харчування, в тому числі
веганських, містять протеїн (простий білок). Особливо варто
підкреслити, що багато рослинних продуктів містять саме ті
види незаміннихамінокислот, які – як раніше вважалося –
можна отримати тільки з м’яса і яєць [6, с. 69–70].

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
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ззовні, з їжею. Простіше сказати – якщо ви не «з’їли» ці
амінокислоти, то отримати їх більше немає звідки.

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 євісім 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 білкитваринного 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]. Тому так важливо для веганських дієт
збалансування харчування за амінокислотним складом.

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.

Але повернемося до наших незамінних амінокислот
окремо, і подивимося, з яких веганських продуктів їх можна
запросто отримати:

Лейцин. Одна з найважливіших незамінних амінокислот1.
для росту м’язів (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 (не лущений) рис, кунжут, крес-
салат, ріпа, соя, насіння соняшнику, квасоля, інжир, авокадо,
родзинки, фініки, яблука, чорниця, оливки і банани.

Ізолейцин. Ще одна амінокислота з розгалуженими2.
бічними ланцюгами, одна з найважливіших амінокислот – але
з іншими, ніж лейцин, функціями. Ця речовина дозволяє тілу
виробляти енергію і гемоглобін, а також відповідає за
здоров’ям’язових клітин.

Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти

78



Кращі рослинні джерела ізолейцину: житнє зерно, соя,
горіхи кеш’ю, мигдаль, овес, сочевиця, квасоля, коричневий
рис, кочення капуста, насіння конопель, насіння Чіа, шпинат,
гарбуз, гарбузове насіння, насіння соняшнику, насіння кунжуту,
журавлина, кіноа, чорниця, яблука і ківі.

Лізин. Лізин відповідає за здоровий ріст, а також3.
виробництво карнітину – речовини, яка «перетравлює» жирні
амінокислоти, знижуючи холестерин. Лізин допомагає
засвоювати кальцій, що важливо для здоров’я кісток, і крім того
бере участь в утворенні колагену (він важливий для здоров’я
шкіри і дає привабливий зовнішній вигляд). Недолік лізину
проявляється у вигляді нудоти, депресії, підвищеної
стомлюваності, м’язової 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, кеш’ю.

Метіонін. Бере участь в утворенні хрящів за рахунок4.
використання мінеральної сірки, причому цей мікроелемент не
міститься в інших амінокислотах. Люди, які не доспоживають
сірку, можуть страждати від артриту, а при отриманні
пошкоджень тканини їх тіла можуть довго і погано гоїтися!
Метіонін, як і лейцин, допомагає зростанню м’язів, а крім того
бере участь в утворенні креатину – кислоти, яка позитивно
впливає на здоров’я клітин, а також на зростання м’язової 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 в5.
трьох формах: L-фенілаланін (натуральний, природний
фенілаланін), D-фенілаланін (вироблений в лабораторії,
«хімічний»), і DL-фенілаланін (комбінація цих двох). Тут нам
важливо врахувати, що краще віддавати перевагу натуральним
джерелами цієї речовини, ніж штучним добавкам, створеним
на хімічній фабриці.
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В організмі фенілаланін перетворюється в тирозин – іншу
амінокислоту, яка необхідна для синтезу білків, деяких
важливих для мозку з’єднань і гормонів щитовидної залози.
Недоотримання фенілаланіну загрожує притуплюванням
інтелекту, втратою енергії, депресією, втратою апетиту і
проблемами з пам’яттю.

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. Треонін важливий для імунітету, відповідає за6.
здоров’я серця, печінки і центральної нервової системи. Він
також підтримує загальний баланс білків, регулюючи процеси
росту, відновлення і харчування в клітинах тіла.

Треонін важливий для здоров’я 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 м’ясі),
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.

Триптофан. Відомий як «розслаблююча амінокислота»,7.
триптофан необхідний для нервової системи і мозку, він
регулює процеси сну, м’язового зростання і відновлення. Саме
триптофану «молоко на ніч» зобов’язане 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. Валін – ще одна ВСАА – амінокислота з8.
розгалуженими бічними ланцюгами, необхідна для
оптимального росту і відновлення м’язів. Вона також
відповідає за витривалість і підтримку здоров’я м’язів у цілому.
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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. Ця амінокислота допомагає роботі медіаторів –9.
«хімічних посильних мозку», а також допомагає підтримувати
міцне здоров’я клітин м’язів. Гістидин також допомагає
детоксикації організму, за рахунок виробництва червоних і
білих кров’яних тілець, важливих для загального здоров’я та
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 повноцінна,
різноманітна веганські дієта надає організму все, що потрібно
для зростання, відновлення і загального здоров’я. Повноцінне
харчування, до речі, знімає необхідність у харчових добавках –
не завжди настільки натуральних і якісних. Але існує думка,
що пропагування вегетаріанської дієти, що останнім часом
поширилось, не завжди виправдане. Адже рослинні білки
мають недостатню повноцінність і гірше перетравлюються. 

Отже, їжа має бути змішаною і містити білки тваринного
і рослинного походження (оптимальне співвідношення 55 : 45)
[6, с. 70].
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Використання антропометричних вимірів, які
проводяться на регулярній основі забезпечує адекватну
діагностику стану здоров’я дитини.

Значну частину потенціалу українського суспільства
першої половини XXI століття будуть складати сьогоднішні
діти (приблизно 11–13 річного віку). Саме вони повинні будуть
вирішувати складні соціально-економічні, морально-етичні,
національні та інші проблеми, які на сьогодні хвилюють
громадськість України. Стають звичними тривожні дані про
систематичне погіршення стану здоров’я, зниженні рівня
фізичної та рухової підготовленості дітей.

Багатьма спеціалістами, у переліку причин, що
визначають стан здоров’я 11-13 річних дітей, називаються
насамперед зниження загального рівня життя і соціальної
захищеності населення України, порушення екології
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середовища проживання, недосконалість системи медичного
обслуговування, недостатнє фінансування освітніх установ. У
той же час, теза про пріоритетність заходів, пов’язаних з
охороною здоров’я дитини, підвищенням її функціональних
можливостей, рівня фізичної і рухової підготовленості, має
бути провідною у діяльності шкіл та організації процесу
навчання. 

Проблема в тому, що у більшості дітей цієї вікової групи
досить низька орієнтація на турботу про своє здоров’я і свій
фізичний розвиток. Батьки мало уваги і часу приділяють
фізичному вихованню своїх дітей. У цілому залишається
досить низкою фізкультурно-спортивна активність населення,
як одного з найважливіших чинників формування здорового
способу життя дітей. 

Доведено, що фізичний розвиток, поряд з
народжуваністю, захворюваністю і смертністю, є одним з
показників рівня здоров’я населення. Процеси фізичного і
статевого розвитку взаємозалежні і відбивають загальні
закономірності росту і розвитку, але в той же час істотно
залежать від соціальних, економічних, санітарно-гігієнічних та
інших умов [3].

Нажаль, і в самій методиці оцінки фізичного розвитку
людини немає єдності. Деякі автори, наприклад, обмежуються
довжиною, масою тіла й окружністю грудної клітки, чого явно
недостатньо для повної характеристики фізичного розвитку.
Незважаючи на всю зовнішню несхожість, на наш погляд, мова,
проте, йде про різні сторони одного явища, зайвий раз,
підкреслюючи багатогранність самого процесу розвитку
дитини [2; 3; 4].

Відомо, що багато випадків погіршення фізичного і
психологічного стану дітей можна попередити засобами
фізичного виховання, і в цьому зв’язку фахівці вважають, що
існуюча шкільна система фізичного виховання, як в цілому, так
і для дітей 11–13 річного віку, функціонує недостатньо
ефективно. Сформована система фізичного виховання має
потребу в удосконаленні, що дозволяє зменшити або і
нейтралізувати існуючі негативні тенденції [1; 4].
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У цьому віці (11–13 років) у дітей достатній рівень
фізичної підготовки і фізичного розвитку, тому є можливість
детально аналізувати м’язові відчуття і механізми центральної
нервової системи, але слід брати до уваги, що в цьому віці
спостерігається значне відставання фізіологічної зрілості
внутрішніх органів.

Розвиток фізичних властивостей дітей віком 11–13 років
має дуже велике значення для успішного вирішення життєвих
завдань, які стоять перед дітьми в цьому віці і в усьому їх
подальшому житті. Враховуючи, що більшість дітей має
недостатній фізичний розвиток, що процес розвитку
безперервний, необхідно підходити до вирішення питань
фізичного розвитку (його покращення, корекції) дуже
виважено, методично обґрунтовано. Надзвичайно важливе
місце в забезпеченні оптимального фізичного розвитку дітей
одинадцяти – тринадцяти років має якісний, ефективний
контроль за фізичним розвитком дітей. 

Найбільш ефективно контроль фізичного розвитку дітей
виконується за допомогою антропометричних вимірів.
Антропометричні виміри виконуються згідно відповідних
методик. Існує багато методик антропологічних вимірів, які
відрізняються точками вимірів, інструментами, що
використовуються під час вимірів. Відрізняються також
методики обробки даних отриманих під час вимірів, можуть
відрізнятися також деякі трактування отриманих під час
антропометричних вимірів результатів. 

Надзвичайно важливим є те, що регулярні
антропометричні виміри допомагають простежити динаміку
фізичного розвитку дітей. Якщо динаміка показує негативні
результати за окремими вимірами, то можливо шляхом аналізу
відхилень визначити порушення, які виникають в організмі. В
залежності від визначених порушень можливо визначити вади
фізичного, психологічного стану дитини, тобто вади здоров’я,
які призвели до змін фізичного стану дитини. Тобто
використання антропометричних вимірів, які проводяться на
регулярній основі забезпечує досить адекватну діагностику
стану здоров’я дитини. Отже, антропологічні виміри мають
дуже велике значення для підтримання здоров’я дітей, дозволяє
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визначати відхилення у фізичному розвитку дітей і почати
адекватне лікування [3]. Вчасно почате лікування значно
збільшує вірогідність отримання очікуваних результатів
лікування. 

Основними параметрами, які контролюються під час
антропометричних вимірів є ріст та вага, а також ряд інших.
Велике значення мають антропометричні виміри діаметрів тіла,
при цьому як правило вимірюються: середньогрудинний
поперечний діаметр грудної клітки, середньогрудинний
сагітальний діаметр грудної клітки, поперечний діаметр
дистальної частини плеча, поперечний діаметр дистальної
частини передпліччя, поперечний діаметр дистальної частини
стегна, поперечний діаметр дистальної частини гомілки [1; 4].

Для діагностики фізичного розвитку дитини важливе
значення мають антропологічні виміри обхватів тіла дітей,
насамперед це: обхват шиї, обхват грудної клітки, обхват плеча,
обхват зап’ястя, обхват талії, обхват через сідниці, обхват
стегна. Для контролю стану ендокринної системи дитини,
оптимальності вживання їжі, достатністю фізичних
навантажень дуже важливі антропометричні виміри шкірно-
жирових складок дітей та антропометричне визначення
компонентного складу маси дітей. Антропометричні виміри
визначають також поверхню тіла, жировий компонент у тілі
дитини, процентний вміст жиру у вазі тіла дитини та ряд інших
важливих для показників фізичного розвитку та здоров’я
дитини.

При проведені антропометричних вимірів дуже важливо
щоб виміри проводилися по загально визнаним
відпрацьованим методикам та щоб під час вимірів
використовувався інструмент, який для цього призначений. Для
виявлення динаміки фізичного розвитку дитини за допомогою
антропометричних вимірів необхідно, щоб виміри проводилися
весь час за одними методиками, або методиками, які
забезпечують отримання порівнюваних результатів вимірів, і
виконувались би протягом досить тривалого періоду
спостережень і контролю (від року до декількох років).
Антропометричні виміри повинні виконуватися в одних і тих
самих точках виміру, бажано однаковим інструментом.
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Вимірювання повинні виконувати досвідчені спеціалісти, які
знають специфіку і особливості антропологічних вимірів у
дітей одинадцяти-тринадцяти років. Отримані під час
антропологічних вимірювань результати повинні оброблятися
згідно відповідних методик та зберігатися протягом усього
періоду контролю фізичного стану дітей. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що на даний
час здоров’я дітей взагалі і дітей віком одинадцяти-тринадцяти
років зокрема, викликає значну стурбованість суспільства.
Результати обстеження фізичного стану школярів свідчать про
досить незадовільний стан здоров’я школярів. На теперішній
час антропометричні дослідження фізичного стану дітей, які
проводяться у школах не завжди проводяться по всіх групах
показників які необхідно визначати. Ці дослідження інколи
проводяться із відхиленнями від рекомендованих методик.
Тому правильне і регулярне проведення антропометричних
досліджень школярів забезпечить більш ефективні дії з
ефективності оцінки фізичного стану і здоров’я дітей
одинадцяти-тринадцяти років.

Визначення значення та порядку проведення
антропометричного контролю фізичного стану дітей віком
одинадцяти-тринадцяти років є головною метою даного
дослідження. Обґрунтувати можливості використання
антропометричних вимірів фізичного стану дітей віком
одинадцяти-тринадцяти років для діагностики фізичного стану
дітей, виявлення динаміки розвитку фізичного стану дітей,
виявлення порушень фізичного стану для забезпечення
своєчасного і ефективного усунення виявлених недоліків.

Аналіз стану наукової розробки проблеми
антропометричного контролю фізичного стану дітей віком
одинадцяти-тринадцяти років і визначення значення та порядку
використання антропометричних вимірів для контролю,
діагностики з метою покращення фізичного стану дітей віком
одинадцяти-тринадцяти років є головними завданнями даного
дослідження. 

Досить спірним є питання про пріоритет між фізичним
розвитком, станом здоров’я і захворюваністю. Більшість
спеціалістів відносить фізичний розвиток до прямих
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показників здоров’я. Фізичний розвиток, відбиваючи процеси
росту і формування організму, безпосередньо залежить від
стану здоров’я, тому що наявне серйозне захворювання може
надовго затримати процес фізичного розвитку. При цьому,
ніхто не заперечує, що протікання і результат хвороби багато в
чому визначається фізичним розвитком організму.

Здоров’я є важливою умовою гармонічного фізичного
розвитку. Хронічні захворювання найчастіше є причиною
різних порушень фізичного розвитку, особливо в дітей 11–13
років, які призводять до зменшення тотальних розмірів тіла, до
дефектів опорно-рухового апарату (порушенню постави, форми
грудної клітки, ніг, стоп). У той же час, сприятливі соціально-
економічні і санітарно-гігієнічні умови життя поліпшують
фізичний розвиток, знижують захворюваність.

Одним із незаперечних доказів впливу комплексу
генетичних і зовнішніх факторів на фізичний розвиток людини
є акселерація та епохальне зрушення. За останні сто років у
різних країнах спостерігається прискорення темпів росту і
розвитку, збільшення розмірів тіла, ранні терміни настання
статевого дозрівання у порівнянні з попередніми поколіннями,
що й називають акселерацією. Поняття епохальне зрушення
охоплює всі зміни сучасної людини, що відбулися. Стосовно до
фізичного розвитку дітей 11– 13 років це збільшення розмірів
тіла, зниження віку статевого дозрівання, прискорення темпів
розвитку, зменшення ростового періоду.

Відомо, що середньостатистичні нормативи, що
рекомендуються, не дають повної інформації для оцінки
фізичного розвитку дитячого організму. Одним з комплексних
методів оцінки фізичного розвитку, що дозволяє оцінити
процес росту і дозрівання, вважається метод регресивного
аналізу (по шкалах регресії). Цей метод дозволяє виявляти
співвідношення взаємозв’язаних антропометричних ознак, де
окремі ознаки фізичного розвитку дитини даються у
відповідній залежності – довжина тіла і маса, довжина тіла та
окружність грудної клітки.

Порядок визначення фізичного розвитку включає
послідовно наступні заходи: проведення антропометричних
вимірів і зважувань за загальноприйнятою методикою; оцінку
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конституціональних особливостей статури і статевого
дозрівання; визначення вікової групи; запис отриманих вимірів
у центильних інтервалах. Безпосередня оцінка фізичного
розвитку має на увазі оцінку кожного окремого показника, а
також їх сукупності, відзначення динаміки в порівнянні з
попередніми вимірами і визначення подальшої тактики
спостережень за дитиною.

Оцінка фізичного розвитку дітей здійснюється за даними
антропометрії (ріст, маса, окружність грудей, окружність
голови та ряд інших). Для медичної практики становить
особливий інтерес інтегральна оцінка різних
антропометричних ознак, у першу чергу, паралельна оцінка
антропометрії і даних фізіологічних досліджень. Дитяче
здоров’я є винятково великою і багатогранною проблемою, що
містить у собі безліч невивченого і ще потребує рішення
багатьох пов’язаних питань [2; 3; 4].

Для формування міцного м’язового корсета, нормальної
постави і недопущення скривлення хребта, а так само з огляду
на слабкий розвиток багатьох груп м’язів (м’язів живота, косих
м’язів тулуба, що приводять у рух м’язи ніг та деяких інших
м’язів), можна використовувати комплекси загально-
розвиваючих вправ, що дозволяють вибірково впливати на
окремі м’язи. Але, у зв’язку з тим, що у віці одинадцяти –
тринадцяти років у дітей ще слабкий зв’язковий апарат і
недостатньо розвинута мускулатура, потрібен розумний,
виважений підхід у виборі вправ і їхньому дозуванню. Варто
також враховувати типологічні особливості нервової діяльності
дитини. Обов’язково треба враховувати, що, оскільки майже
всі види спорту в значній мірі дають асиметричні навантаження
(наприклад, теніс – на плечовий пояс і хребет, а також сильне
специфічне навантаження на м’язи ніг), у фізичні заняття
необхідно включати різні навантаження, що компенсують,
коригувальну зазначену специфіку. Дуже важливо також
пам’ятати, що фізичний розвиток дитини тільки на третину
залежить від кількості і якості тренувань. Інші дві третини
фізичного розвитку залежать від їжі і відпочинку. Забезпечити
дитину ними вчасно й у необхідній кількості – основне
завдання батьків. 
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На даний час відзначається зростаюча тенденція до
розширення морфо-фізіологічного дослідження дітей віком
11–13 років у рамках різних комплексних програм по вивченню
процесів адаптації дитини до різних зовнішніх умов.
Одночасно виникла необхідність широкого ознайомлення
фахівців з методами масового антропометричного обстеження.
Оскільки антропометричні дані служать для вирішення досить
різноманітних проблем, то їхній обсяг і зміст можуть значно
варіювати. До тотальних антропометричних розмірів тіла
відносяться довжина, вага й обхват грудей. Ці розміри
характеризують процеси росту і фізичного розвитку людини і
визначають своєрідність індивідуальних і групових
розходжень. Довжина тіла інтегрально відбиває процес
подовжнього росту людини. 

Пропорції тіла дитини – є співвідношення розмірів
окремих її частин. Вони визначаються на дитині шляхом
антропометричних вимірів подовжніх і поперечних
проекційних розмірів між граничними точками на різних
виступаючих частинах кістяка. Деякі виміри виконуються у
визначених площинах. Площини розрізняють вертикальні і
горизонтальні. Вертикальні площини – фронтальна, що поділяє
тіло на передню  і задню сторони, і перпендикулярна їй –
сагітальна, що поділяє тіло на ліву і праву сторони.
Горизонтальні площини, що проходять перпендикулярно
сагітальній і фронтальній площинам, називаються
трансверзальними. Ці площини розділяють тіло на верхню і
нижню частини.

Дуже важливе значення для оцінки фізичного стану дітей
віком одинадцять – тринадцять років, для контролю динаміки
їх фізичного розвитку, виявлення можливих відхилень,
розуміння необхідності корекції чи навіть лікування мають
антропометричні виміри шкірно-жирових складок та
антропометричне визначення компонентного складу маси. При
цих антропометричних дослідженнях дітей одинадцяти –
тринадцяти річного віку вимірюються: площа поверхні тіла,
маса підшкірного жиру, процентний вміст жиру у вазі тіла,
м’язова маса тіла, маса кісткової тканини.
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Для покращення результатів антропометричних вимірів,
а отже і покращення здоров’я дітей важливе значення мають
рухливі ігри. Такі ігри відіграють велику роль у вихованні
свідомої дисципліни дітей, яка є неодмінною умовою кожної
колективної гри. У процесі гри у дітей формуються поняття про
норми громадської поведінки, а також виховуються певні
культурні навички. 

Розрахунок оптимальної маси тіла проводиться з
урахуванням змісту жирової тканини в організмі і не
спирається на таблиці з розрахунку індексу маси тіла й інші
показники ваги і зросту.

Інформація про кількість жирової і м’язової тканини в
організмі допоможе надалі контролювати тренувальні
програми школярів і стежити за зниженням жиру і збільшенням
м’язової маси.

Різні антропометричні параметри дають різну
інформацію щодо складу тіла, отже, бажано вимірювати всі
зазначені вище параметри. Важливо також брати до уваги
акценти, поставлені на окремих антропометричних параметрах
і їхній відносній точності. 

Відставання в різних показниках відбивають різні
процеси і дозволяють припустити різні причинні зв’язки. Маса
тіла може швидко знижуватися і збільшуватися у відповідь на
негативні фактори навколишнього середовища, тоді як ріст так
змінюватися не може. Для позначення цих різних процесів були
введені терміни «виснаження» і «затримка росту». 

Отже, антропометричні виміри є простим і доступним
методом, який дозволяє за допомогою простих вимірів і
розрахункових формул оцінити статуру школяра і динаміку її
зміни. Антропометричні показники є одним із основних
критеріїв, які характеризують рівень фізичного розвитку і
здоров’я людини. Постійний контроль за фігурою дозволить
вчасно помітити зміни і за допомогою спеціальних методів
скорегувати виявлені відхилення. Фізичний розвиток є одним
із найважливіших показників стану здоров’я, залежить від умов
життя і виховання підлітків, служить інформативним методом
оцінки оздоровчих заходів у школі.
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Тютюнопаління в наш час є однією з найгостріших
проблем сучасного суспільства. Складність її вирішення у
невідповідності стандартного відношення до паління в
суспільстві та його дійсним значенням у руйнуванні здоров’я
людей. 

Проблема тютюнопаління вкрай актуальна для нашої
держави. Україна посіла перше місце в Європі за кількістю
курців. У нашій країні з кожним роком кількість курців зростає. 

Сучасні спостереження фахівців ВООЗ свідчать про те,
що близько 1,1 млрд. людей у світі є курцями. До 2025 р.
очікується, що цей показник зросте до більш як 1,6 млрд.
чоловік [1].

Шкідлива звичка – це властивість поведінки людини та
залежність організму, внаслідок чого людина не контролює
свою поведінку, а скоріш вона контролює її. Варто лише
сформуватися шкідливій звичці і вона керує людиною.
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Відповідно на це йде частина її грошей, її часу, її енергії, на
збиток чомусь більш корисному. 

Тому постало питання більш детально розглянути вплив
тютюнопаління на нервову, серцево-судинну, ендокринну та
репродуктивну системи людини, а також дію тютюну на органи
дихання і травлення.

Нервова система керує роботою всіх органів і систем,
забезпечує функціональну єдність організму людини й
взаємодію його з навколишнім середовищем.

Робота головного мозку й уся нервова діяльність
зумовлені процесом збудження і гальмування. У момент
збудження клітини мозку підсилюють свою діяльність, у
момент гальмування – затримують.

Гальмування має захисну функцію, охороняє нервові
клітини від перенапруження.

Ученими доведено, що малі дози нікотину підвищують
збудливість кори головного мозку на короткий час, потім
гнітять і виснажують діяльність нервових клітин, цим і
зумовлюється уявне підвищення працездатності курців. Мозок
звикає до нікотинових «подачок» і починає вимагати їх, а якщо
їх бракує, з’являються занепокоєння, дратівливість. Людина
знову починає палити, б’є свій мозок, послабляючи процес
гальмування. Рівновага збудження і гальмування порушується
наслідок не розбудження нервових клітин, що, виснажуючись,
знижують розумову діяльність головного мозку.

Порушення процесів збудження та гальмування викликає
симптоми характерні для неврозу.

Невротичними виявами є головний біль, запаморочення,
підвищена дратівливість, швидка стомлюваність, ослаблення
працездатності, тремтіння, безсоння. Паління може викликати
в організмі такі самі зміни як стрес. Чутливість до нікотину
значно підвищена в людей, які перенесли травму головного
мозку (струс, забиття) з порушеннями. Основна функція
нервової системи рефлекторна [2].

Перші відчуття під час паління – гіркуватий присмак у
роті, кашель, запаморочення, головний біль, посилене
серцебиття, підвищена пітливість.
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Науковцями встановлено, що стан збудження і
дратівливість у курців пасивно пов’язані з експозицією до
тютюнового диму. Особливо чутливі до подразнення слизова
оболонка носа й очі. Відмічені зміни психомоторних функцій,
особливо уваги і здатності до засвоєння знань. Встановлено
також, що під дією нікотину діти батьків, які палять виконуючи
тести на короткострокову пам’ять, давали відповідь частіше і
швидше. Нікотин зменшував точність і при виконанні зорових
завдань, а також погіршував координацію рухів [6, с. 46–56].

Із продуктів тютюнового диму на серцево-судинну
систему особливо шкідливо діють нікотин і окис вуглецю.
Нікотин діє на вегетативну нервову систему й насамперед на її
симптоматичний відділ, прискорюючи діяльність серця,
звужуючи кровоносні судини, підвищуючи артеріальний тиск.

Основна роль еритроцитів – перенесення кисню. Цю
функцію виконує гемоглобін, що входить до складу
еритроцитів. Під час проходження крові крізь легені гемоглобін
сприймає кисень, що надійшов у легені при вдиху, і
транспортує його до всіх органів і тканин, задовольняючи їх
потребу в ньому. Окис вуглецю, що надходить у легені курця,
легко сполучається з гемоглобіном, при цьому утворюється
кербоксигемоглобін, який не здатний до переносу кисню.
Нікотин викликає спазми судин, що тривають 30–40 хвилин
після припинення паління. Коли людина випалює кожні
30 хвилин нову цигарку, судини перебувають у стані спазму,
внаслідок чого зменшується приплив крові до шкіри,
знижується її температура. Нікотин підсилює роботу серця. За
даними медичного дослідження, частота пульсу під час паління
на 10–18 ударів на хвилину більша. У курця частота пульсу
вища, ніж у некурця.

За добу серце курців робить близько 10–15 тис. зайвих
скорочень. При систематичному палінні судини серця звужені,
знижене надходження кисню в серцевий м’яз, що призводить
до його хронічної перевтоми.

Нікотин викликає підвищення артеріального тиску. Одна
випалена цигарка підвищує короткочасний тиск близько на
10 мм рт. ст. Наслідком паління є ішемічна хвороба серця, що
пов’язано з недостатнім кровопостачанням серцевого м’яза.
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Раннім виявом її є стенокардія. Ознаки: грудного білю, що
віддає в ліву руку й лопатку, шию й нижню щелепу, з’являється
почуття тривоги, серцебиття, пітливість, збліднення. Приступ
може статися під час фізичного навантаження чи стресу.

Дослідження свідчать, що паління активізує процеси
згортання крові, що призводить до виникнення тромбозу в
різних судинах [7].

Через органи дихання в організм надходять шкідливі
компоненти тютюнового диму. Наявний у димі аміак викликає
подразнення слизових оболонок порожнини рота, носа, гортані,
трахеї й бронхів. У результаті розвивається хронічне запалення
дихальних шляхів.

Подразнення нікотином слизової оболонки носа може
призвести до хронічного катару, що може призвести до
зниження слуху. Дим діє на голосові зв’язки. Тривале паління
веде до звуження голосової щілини. Хронічне подразнення
голосових зв’язок змінює тембр і красу голосу, він утрачає
чистоту й звучність, стає хрипким, що для співаків, акторів,
викладачів, лекторів може закінчитися професійною
непридатністю.

Потрапляючи в трахею й бронхи, нікотин паралізує
слизову оболонку та війчастий епітелій.

Слизові оболонки гортані, трахеї та бронхів від частого
паління подразнюються й запалюються, призводячи до
хронічних трахеїтів і бронхітів.

Хронічний бронхіт буває в тих, які випалюють:
1 пачку на добу – 50 % випадків;–
2 пачки на добу – 80 %;–
у тих, хто не палить – 5 %.–
Типова прикмета курців – кашель із виділенням слизу

темного кольору. Закурюючи вранці першу цигарку, курець
подразнює верхні дихальні шляхи й цим викликає кашель.
Кашель передусім викликає емфізему (розширення) легень, що
виявляється у вигляді задишки, утруднення дихання.

Легені курця менш еластичні, більш забруднені, їх
вентиляція знижена й вони раніше старіють. Паління
призводить до розвитку туберкульозу легень. У молодої
людини, що випалює пачку цигарок на день, дихання
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приблизно таке саме, як і в людини-некурця, старшої на
20 років.

Пасивне паління надає значний негативний вплив на
функцію легенів, призводить до зменшення життєвої ємності
легень, об’єму форсованого видиху за одну секунду і знижує
функцію зовнішнього дихання в середньому на 10–15 %.

Тютюновий дим, який має високу температуру,
потрапляючи в порожнину рота, починає свою руйнівну роботу.
Із рота курця йде неприємний запах, язик має сірий наліт (один
із показників неправильної діяльності шлунково-кишкового
тракту).

Під впливом нікотину та часток тютюнового диму
жовтіють і псуються зуби. Температура диму в роті становить
50–60°С, температура повітря, що надходить у рот, набагато
нижча, різниця температур відбивається на зубах, псується
емаль, кровоточать ясна, з’являється карієс.

Подразнюючи слинні залози, нікотин викликає посилене
слиновиділення. Слина з нікотином заносить інфекцію. Це
призводить до гастриту, хворий відчуває тяжкість і болі в
підшлунковій ділянці, печію, нудоту. Рухова скорочувальна
діяльність шлунку через 15 хвилин після початку паління
припиняється, а перетравлювання їжі затримується [3].

Нікотин порушує процес виділення шлункового соку та
його кислотність. Під час паління судини шлунку звужуються,
слизова оболонка знекровлюється, кількість шлункового соку
та його кислотність підвищуються. Усе це призводить до
виразкової хвороби. Такий самий механізм утворення виразки
дванадцятипалої кишки. Якщо при цьому захворюванні
людина продовжує палити, можуть виникнути кровотечі й
ускладнення, які вимагають операції. Виразка шлунку й
дванадцятипалої кишки може перерости в рак.

Чутливий до нікотину і кишківник. Паління підсилює
його перистальтику. Порушення функції кишківнику
виражається зміною закрепів і проносів. Крім того, спазми
прямої кишки, викликані нікотином, утруднюють відтік крові
та сприяють утворенню геморою.

Дуже негативно тютюн впливає на печінку. Печінка
виконує захисну роль у знешкодженні отрут, що надходять у
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наш організм. Синильну кислоту з тютюнового диму вона
переводить у відносно нешкідливий стан – роданистийкалій,
що виділяється зі слиною 5–6 днів (до речі, протягом цих днів
можна визначити, що людина палила). Паління як хронічне
отруєння, викликаючи посилення знешкоджуючої роботи
печінки, сприяє розвитку багатьох захворювань, наприклад
цирозу (ушкодженню та загибелі клітин печінки) [5, с. 27–29].

Людина сприймає всю розмаїтість світу завдяки органам
почуттів. Очі курця часто сльозяться, червоніють, повіки
розпухають, вони можуть швидко стомлюватися під час
читання, може з’являтися миготіння, двоїння в очах. Нікотин,
діючи на зоровий нерв, може викликати його хронічне
запалення, унаслідок чого знижується гострота зору. Нікотин
впливає й на сітківку ока. Під час паління звужуються судини,
змінюється сітківка ока, що веде до нечутливості до світлових
подразників. Нікотин підвищує внутрішній тиск в очах.
Хворим, які страждають глаукомою, категорично
забороняється палити.

Шкідливе паління і для слуху. У курців гострота слуху
знижена. Під дією нікотину барабанна перетинка товщає й
утягується всередину, рухливість слухових кісточок
зменшується. Водночас слуховий нерв зазнає токсичного
впливу нікотину. Після припинення паління слух
відновлюється.

Нікотин негативно впливає на ендокринні залози. До них
належать гіпофіз, щитовидна й навколощитовидна залози,
наднирки.

Випалювання 10–20 цигарок на день підсилює функцію
щитовидної залози: прискорюється обмін речовин,
збільшується серцебиття. Це може призвести до припинення її
діяльності. Встановлено, що паління тютюну згубно впливає
на діяльність статевих залоз. У чоловіків нікотин пригнічує
статеві центри, розташовані у крижовому відділі спинного
мозку. Пригнічення статевих центрів і невроз призводить до
статевого безсилля. Строк нормального статевого життя
коротшає на 3–7 років [5, с. 30].

Наукою доведено, що паління може стати й причиною
безплідності. За даними дослідження вченого
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Ю. Плескачаускаса, встановлено, що в курців зі стажем 10–
15 років у 1 мл сім’яної рідини міститься менша кількість
сперматозоїдів і вони менш рухливі. Зменшення кількості
сперматозоїдів і їхньої рухливості особливо помітно в осіб, які
почали палити до 18 років, тобто до завершення формування
статевої функції. Паління впливає на мутацію хромосом як у
чоловіків, так і в жінок.

У наш час кількість курців серед жінок і дітей зростає.
Особливо шкідливо діє паління на функції організму вагітних.
Гінекологи вважають, що паління до вагітності також
негативно впливає на вагітність. У вагітних жінок, які палять,
плацента гірше забезпечується кров’ю, часто зустрічається
низьке прикріплення плаценти до матки, що призводить до
ускладнення при пологах. У жінок, які палять під час
вагітності, маткові кровотечі виникають у 25–50 % частіше, ніж
у тих, що не палять.

У вагітних жінок-курців спостерігаються значні судинні
зміни у плаценті, що призводить до змін у судинах немовлят,
частота серцебиття плоду збільшується.

Під час паління щохвилини у плід проникає 18 %
нікотину, а виводиться лише 10 %. Таким чином, відбувається
нагромадження нікотину у крові плоду. Нікотин проникає в
плід і через навколоплідні води.

Нікотин викликає посилене скорочення м’язів матки.
Призводить до мимовільних абортів, передчасних пологів,
народження мертвих дітей, різних аномалій розвитку.
Установлено закономірне зростання ризику вроджених каліцтв
зі збільшенням кількості цигарок, що випалюються щодня
жінкою, особливо впродовж 3-го місяця вагітності (вовча паща
та заяча губа).

Встановлено, що маса тіла дітей, які народилися від
матерів-курців, на150–240 г менше. Нестача маси тіла прямо
пов’язана з кількістю випалених цигарок у першу половину
вагітності. Це викликано погіршенням постачання плоду
поживними речовинами через звуження судин нікотином,
токсичним впливом компонентів тютюнового диму та
підвищенням концентрації окису вуглецю в крові вагітної й
плоду. Гемоглобін, що міститься у крові плоду, легше
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засвоюється з окисом вуглецю, ніж гемоглобін у крові матері,
що підвищує надходження до плоду карбоксигемоглобіну,
зменшуючи доставку кисню. Якщо впродовж останніх десяти
тижнів вагітності жінка випалює хоча б дві цигарки, то частота
дихальних рухів плоду зменшується на 30 % [4].

Діти від батьків курців мають змінену реактивність
організму, слабку й нестійку нервову систему, схильні до
раннього атеросклерозу. Для нормального дозрівання плоду
найважливіший третій місяць вагітності.

Жінка-курець утрачає еластичність шкіри, у неї
з’являються зморшки, колір обличчя стає землистим чи сірим,
голос – грубим і хриплим, завчасно старіє й увесь організм. У
них часто спостерігаються головні болі, стомлюваність,
слабкість. Відповідно до світової статистики, 30 % жінок
курців хворіють на гіпертрофію щитовидної залози. Симптоми,
що нагадують базедову хворобу: серцебиття дратівливість,
пітливість, витрішкуватість, схуднення. Нікотин порушує
статуру, фізіологічні процеси у статевій сфері, діючи на
яєчники, порушує їх функцію в обміні речовин.

Паління призводить до зниження статевого потягу.
Нікотин, впливаючи на яєчники, може викликати порушення
менструального циклу, хворобливе протікання менструацій і
настання раннього клімаксу. Якщо жінка випалює одну пачку
на день, то внаслідок зниження імунологічнихпроцесів у неї
підвищується частота запальних захворювань статевих органів,
що веде до безплідності.

Щодо наслідків жіночого паління професор Р. Нойберт
написав таке: «Жінки вмиратимуть передчасно: раніше, ніж
вони проживуть своє життя, перш ніж вони встигнуть передати
наступному поколінню свій досвід любові й життя. Молода
дівчина, що починає палити з 16 років, досягає до 46 років віку
небезпечного у відношенні раку, а в 50 років уже вмирає від
нього» [8].

За спостереженнями фахівців, не менш ніж 10 % випадків
причиною статевого безсилля виявляється паління.
Припинення нікотинової інтоксикації веде до відновлення
статевої функції.
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Учені з Мюнхенського Університету дослідили, що
жінки, які планують вагітність, повинні відмовитись від
паління не тільки з метою профілактики перинатальної
патології, недостатньої маси тіла при народженні, синдрому
раптової смерті новонароджених, ризику виникнення
бронхіальної астми, відставання в розумовому розвитку, але й
для зниження ризику розвитку ожиріння у своїх дітей. Діти,
матері яких палили під час вагітності, страждали ожирінням в
два рази частіше. Окрім цього, у них було на 43 % вище
ймовірність мати надлишкову вагу, ніж у дітей, матері яких не
палили. Ризик ожиріння і надлишкової ваги зростав в міру
збільшення кількості цигарок, які випалювали вагітні матері.
При цьому ця залежність зберігалась навіть після врахування
таких важливих факторів, як освітній рівень батьків і тип
вигодовування дитини.

Отже, дія тютюну на органи почуттів призводить до
різноманітних захворювань таких як, погіршення слуху,
зниження гостроти смаку. Також тютюн негативно впливає на
ендокринну та репродуктивну системи людини. Діти
народжуються слабкими, мають змінену реактивність
організму. Жінки та чоловіки стають безплідними. Дія тютюну
згубно впливає на нервову та серцево-судинну системи
людини. Призводить до захворювань серцево-судинної
системи, до затримки загального розвитку.

Паління – це складний умовно-рефлекторний
психологічний процес. Будь-яке, навіть мінімальне, паління
шкідливе для здоров’я.
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A pressing issue in our society today is creation of a special
model of socio-pedagogical work with families raising children with
disabilities in the inclusive and resource centres environment. These
institutions ensure early adaptation, correction of communication
skills; physical rehabilitation; medical, psychological, and speech
correction; socio-pedagogical and psychological support to families
raising a child with disabilities. The socio-pedagogical work with
families may be expected to be effective, provided that: the study
of the family structure and its pedagogical potential is made; the
parents’ readiness to participate in psychosocial rehabilitation of a
sick child is formed; psycho-physiological characteristics and
impact of the social environment on family are taken into account.

One of the key stages of socio-pedagogical work with the
family is diagnosing, which means identification of abnormalities
in the life of a family that lead to its dysfunction. Based on the
results of diagnosing, types of families can be determined and a
strategy can be developed for further socio-pedagogical work with
them. 

The main objective of this paper is to define the types of
families raising children with disabilities, in the inclusive and
resource centre environment, based on a comprehensive socio-
pedagogical diagnosing.

The research tasks: 
to substantiate the expediency and necessity of application of–

certain empirical and theoretical methods of socio-pedagogical
diagnostics in work with families raising children with cerebral
palsy;

to define types of families raising such children, based on the–
proposed diagnostic methods; 

to describe the criteria and parameters for assessing the–
efficacy of socio-pedagogical work with families raising children
with cerebral palsy in the inclusive and resource centre
environment. 

Typology of families and the key aspects of socio-pedagogical
work with different types of families are sufficiently developed in
pedagogical theory. Thus, the family typology using certain criteria
was defined by D. Baumrind, L. Vakhovskyi, O. Karaman,
M. Kratinov, V. Kratinova, D. Olson, O. Pesotska, S. Kharchenko.
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Socio-pedagogical problems in working with families having
children with disabilities were addressed by A. Maller,
I. Mamaychuk, E. Mastyukova, Nancy R. Finnie. But, in our
opinion, the typology of families raising children with disabilities
is developed insufficiently. 

Family with CP child is a special integrated social system
having a complex internal structure, its own psychological structure
and specific functions; it determines certain socio-psychological
characteristics of constituting individuals, and is characterized by
mutual influence of family members [14]. Besides, being a
relatively autonomous system, such family is capable of self-
regulating. 

The theoretical basis of socio-pedagogical work with families
raising children with CP is the awareness of a decisive role of the
family as a socio-biological community that regulates the relations
between husband and wife, parents and children, performs a variety
of functions and directly influences the socialization of such child
[15]. The role of parents in the rehabilitation of children with special
needs is very important [16; 9].

It is important for a specialist to study the structure of the
family, its life cycle, internal and external strategies of family life,
emotional adaptation of the family to the child’s disability issue,
etc.

One of the main parameters of family life is a family climate
that to a certain extent affects the process of child’s socialization
and personality becoming [4]. Negative factors of family education
may lead to delay in mental and personality development of a child
in general.

The peculiarity of mental development of children with CP
can be clearly seen in their cognitive and motional activities, in their
emotional expressions and volition actions, in their capability for
self-care and acquiring of social skills, and in the personality
formation in genera [5; 7; 8]. Improvement of family education
conditions is the key countermeasure to negative emotional
expressions and volition actions that are easily provoked by organic
lesion and child’s weak nervous system and affect the personality
formation. 
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The research involved 180 families (322 adults and 180
children with cerebral palsy); 18 social workers, 12 psychologists
of inclusive and resource centres. 

The diagnostic work was based on the following principles:
face-to-face work; professionalism; confidentiality and consistency. 

To identify the psycho-pedagogical problems of families, the
following methods were used: diagnostic and evaluation interviews,
discussions, questionnaire surveys, tests, opinion polls,
observations, expert assessments, creative tasks and self-analysis.

The main purpose of a diagnostic interview was to obtain data
on family relationships and individual characteristics of the child,
therefore it included the testing techniques. The results of diagnostic
interviews were used afterwards for the development of programme
of socio-pedagogical work with a family and became grounds on
which the methods of influence on the family members were
selected in order to overcome the negative perception of one
another, to normalise the family relations and to improve their
relations with the doctor for effective medical care of the child.

Conducting of assessment interviews using the
communicative technology with an emphasis on finding the
difference between the family members has enabled the family
members to «open» a new reality in their relations and to launch
the mechanism of change.

Diagnostics involved the following types of conversation:
psychotherapeutic, standardized, free, controlled, uncontrolled etc.
In order to communicate with parents in a trusting manner, the
specialist should be able to use the method of empathic listening.
This method, as defined by C. Rogers, consists in creating the
atmosphere of an interesting conversation, joint problem solving
[17]. In addition, a very important aspect in communication is the
ability to see the world through another person’s eyes while
remaining professionally objective.

Using the observation method, we identified the special
features of relations between adults and children, by which the
degree of their emotional intimacy and characteristic aspects of
communications can be estimated.

Keeping track and in-depth study of family relations is
possible on condition that the specialist «lives» the child’s life,
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therefore during the diagnosing the projective techniques were used
(kinetic family drawing, commenting on pictures and unfinished
sentences), which assist in studying the degree of perception of
family relations by children [2; 3]. Study of the parents’ attitude was
facilitated by the parents writing an essay «My Child.»

The opportunity to learn about the family’s value system,
relationships between parents and children, consistency or
inconsistency of adult family members’ requirements to the child,
was provided by the game tasks.

Along with projective techniques and game tasks, the
specialists working with children evaluated the current level of
development of children with CP by several functional areas: gross
and fine motor skills, speech perception, social skills. By these
parameters we determined the degree of social and psychological
adaptation of children to their own problems and needs associated
with disability.

In addition, in determining the type of family raising a child
with CP, the following diagnostic methods were used: 

Methods of diagnosis of socio-psychological adaptation–
(SPA) by C. Rogers and R. Diamond. Based on the diagnosis
results, we identified the parents’ feelings in respect of their
children’s disabilities. The results were processed and interpreted
by the following parameters: adaptation, self-perception, acceptance
of others, internality, emotional comfort, the desire to dominate.

Express-method for diagnostics of psychoemotional strain–
(PES) and its sources (O. Kopina, E. Suslova, E. Zaikin) allows us
to evaluate the level of psychoemotional strain of a person, and
reveals the particularities of each parent’s awareness of what is
happening in their lives and how they evaluate the satisfaction of
their needs. This method was used for studying of the parents’
emotional state.

«Locus of control» method (O. Ksenofontova) enabled us to–
identify the parents’ opinion regarding the localisation of the factors
that influence, manage and control their lives. Using this method,
we identified the parents’ state by activity indicator and its
orientation in a difficult situation.

K. Thomas test measures the productive and unproductive–
behaviours of the family members, identifies personal tendency to
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conflict behaviour, and detects the following conflict-handling
modes: competing; adapting; compromising; avoiding; cooperating.
The score on each of the five modes gives us an idea of the
prevailing parents’ behaviour in conflict situations, which affects
the family climate, emotional development and socio-psychological
adaptation of the child.

PAQ – parental attitude questionnaire (A. Varga, V. Stolin)–
measures the whole range of feelings that adults experience towards
their children, their behavioural patterns, learning styles, and
understanding of the child’s character and actions. This method was
used for measuring the parents’ attitude to children with CP.

The «Analysis of family relationships» method identifies the–
parenting styles: authoritarian, democratic, permissive.

Based on the results of socio-pedagogical diagnosis, we
defined the parameters, which characterise the families raising the
children with CP:

pedagogical culture of parents, their readiness to raise a sick–
child;

emotional adaptation of parents (productive/unproductive) to–
the child’s disability;

family climate, which creates favourable/unfavourable–
atmosphere for emotional development of a child with CP;

parents’ readiness (active/passive attitudes) to work with a–
specialist;

socio-psychological adaptation of the child to his/her own–
problems and needs associated with disability.

Based on the existing research [1], the parents’ pedagogical
culture is determined by the following factors: possession and
quality of psycho-pedagogical knowledge, attitudes and beliefs; the
degree of formation of parenting skills; value-laden attitude towards
a sick child; consistency of interest in the parenting process in
general.

In families with high pedagogical culture the parents have
sufficient psycho-pedagogical knowledge and use it in the family
communication; they are  involved in systematic education of
children with emphasis on their age and individual characteristics.
This type of families is characterised by high degree of parents’
responsibility for positive socialisation of a sick child, as well as
their active attitude.
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In families with average pedagogical culture the parents do
not have enough systematic knowledge of pedagogy and
psychology; they have no clear ideas about parenting methods and
techniques; their basic approach to solving the life problems of a
child with disabilities is intuitive. The parents are involved in raising
of their children sporadically, and the educational function is
substituted by care and unsystematic supervision.

In families with low pedagogical culture the parents do not
have knowledge of family pedagogy, they are passive in performing
parental functions. In such families, typical parenting mistakes are
often observed such as no uniform requirements, harshness and
authoritarian style of communication, bodily punishment and
manipulation. 

The level of emotional adaptation of parents to the child’s
disability was measured for each type of families by the following
characteristics: productive - marginal - unproductive adaptation to
disability of the child. 

Families with productive adaptation to the child’s disability
are characterised by creation of a new circle of contacts or selective
resumption of old friendly ties; positive attitude to people; ability
to openly discuss their problems; willingness to share experiences
and to come to assistance; interest in the surrounding world;
opening of new opportunities for self-fulfilment; realistic evaluation
of constraints and opportunities of child’s development, possibilities
for child’s adaptation and readiness to translate them into action;
recognition that they can be happy.

The families with marginal adaptation to the child’s disability
are those where parents lack contact with other people; family
members are not ready to communicate openly and to discuss their
family problems; the adult family members do not have clear ideas
about possibilities of children’s self-realisation and development,
the basic approach to solving of family problems is intuitive. These
families follow a strategy which consists in accepting whatever
happens - «Everything is God’s will.» They exclude any possibility
of changes for better and keep the existing situation alive, thus not
solving any problems and deepening the stress.

Families with destructive emotional state, which makes them
live in isolation and confrontation with society, are families with
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unproductive adaptation to the child’s disability. They complain
about the heavy burden and permanent frustration, which leads to
conflicts in the family. If not duly corrected, this condition will
deepen, becoming dominant and taking control of the parents’
behaviour. They develop self-centeredness that leads to
estrangement and social exclusion.

Parental egocentrism has an affect on the character of
children, who also become unable to feel compassion and to help
the others. This progressively prevents the children from
establishing the relationships, communication and cooperation with
their peers, and makes them feel lonely and isolated.

Too high expectations the parents had of the child’s
outstanding achievements in future do not allow them to overcome
frustration, shame and humiliation of having a child with CP, who
«just won’t make it». They try to forget about the existence of this
child, although he/she stays at home; the child is never spoken about
nor shown to anybody, and, if possible, is left to baby-sitters,
caregivers or grandparents. Such emotional coldness and alienation
of parents make the child actually suffer from neglect.

Some parents develop this kind of attitude due to the child’s
communicative peculiarities in early childhood: no smile, weak
‘animation complex’, which prevents the parents from forming an
appropriate emotional response. In these conditions some families
manage to achieve a stable life, the parents self-actualise and appear
to be successful; however, the psychological stress, associated with
the fear that their friends may find out about their sick child and
this will affect their relations, still remains. These families are
emotionally unstable, they are incapable of finding positive
solutions to their vital problems.

The family climate was measured by factors: ‘favourable -
unstable – unfavourable’ in relation to emotional development of a
child with CP. 

Families characterized by the family climate favourable to the
emotional development of the child are those where authoritative
style of parental behaviour prevails ensuring equal participation of
all family members in organization and management of the family’s
daily life. By the type of family relationship they are structured or
flexible [12]. Such families have a collegial atmosphere. Here, the
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democratic leadership dominates, when the opinions of all family
members, including children, are taken into account, the roles and
interfamilial rules are stable, but with a possibility of change; the
roles are distributed among all the family members who easily
communicate with each other (roles may change when necessary).
The type of parental behaviour is «acceptance and love» that
generates a feeling of safety in a child and contributes to normal
development of personality. These are families with open
communication [4], when family members are able to actively listen
to each other, being able to freely express their opinions and give
emotional support to the conversation partner.

Families characterized by unstable psychological climate
employ a permissive parenting style, when parents make certain
decisions depending on the situation, having no universal parenting
strategy, their system of requirements for the child being unstable
and flexible. In such families relationships are chaotic, family
members live without clearly defined rules and principles, often
shifting from emotional closeness and connection to hostility and
separation, and a child with CP feels like a burden on the parents.
These are families with sporadic interaction, when all problems
without exception are hotly debated, although family relationship
may seem smooth and balanced to an outside observer.

Families with unstable psychological climate for the
development of children are characterised by authoritarian parenting
style, where the leadership and organization of all functions are
carried out by one of the family members, where unconditional and
totalitarian relations are established among adults, as well as
between adults and children; where cruelty, aggression and coldness
predominate in the family. Family relationships are rigid: the father
is engaged only in financial support, and the mother spends all her
time taking care of the child, leaving other family members out in
the cold. These are families with closed communication, lack of
interaction between themselves and emotional coldness.
Disharmony in marital relationships creates an unfavourable
environment for emotional development of a sick child and may
become a source of neuropsychiatric conditions of this child.

Such families are reported to have numerous cases of
unreasonable and inefficient use of compulsion methods; however
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certain cases of helicopter parenting, when parents try to indulge
their children in every possible way, thus causing irreparable
damage to them. One of the most serious consequences of helicopter
parenting of a sick child is the hostile attitude of brothers and sisters
who are deprived of maternal care and affection. In the course of
time, while the child grows up, the conflict between the child and
parents also grows because of the child’s desire for independence
and the inability of adults satisfy it.

The socio-psychological adaptation of children to their own
problems and needs associated with disability is defined as
relatively high, medium and low.

The children with high socio-psychological adaptation to their
own problems and needs associated with disability to develop most
skill groups corresponding to their age. The children perceive
speech and understand what they are told, they are more active in
forming categories and combinations, understanding symbolic
meanings, acquiring social skills (they take food, use the toilet, dress
and undress, are able to establish contacts (visual, tactile, verbal),
freely communicate with peers, parents and other adults). They are
able to behave quite adequately and make logic assertions; they
have positive and easy attitude to themselves and their handicaps;
they perceive the world with interest, their attention being attracted
by various objects and phenomena. The sensory, emotional,
physical and intellectual development indicators of such children
have high positive dynamics.

Children with medium socio-psychological adaptation to their
problems and needs associated with disability are characterized by
insufficient level of development of learning skills and group skills
corresponding to their age; the process of cognitive activity and
acquiring social skills is slower. These children are not able to
establish contacts and communicate with their peers and others
without the adults’ assistance. Diffidence, shame, unsociability and
depression are often observed in these children; their different
knowledge and ideas of themselves, as well as of interrelations
between objects and phenomena of the world, and of the
relationship between humans, are not systemised. The sensory,
emotional, physical and intellectual development indicators of such
children change more slowly.
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Children from low socio-psychological adaptation to their
problems and needs associated with disability are not capable to
fulfil practical and cognitive tasks; they have poorly developed
learning skills and abilities corresponding to their age. Unsteadiness
of attention and small amount of operating memory caused by
nervous exhaustion and low labour ability, are key obstacles to the
use of available knowledge and skills by such children. Emotional
responses to parents and other adults are poor or absent. The
children have low response to communication, they can hardly
imitate facial expressions and sounds, and show little interest in
toys. While communicating with relatives or strangers, negative
emotional responses prevail - screaming, crying and fear. These
children are characterized by irritability, capricious behaviour,
features of anxiety and negativity that contribute to low ability to
use even the simplest forms of self-regulation. They take other
people’s attitude heavily; they are passive, inert, having poor
communicative motivation that prevents them from social inclusion
and becomes an obstacle on the way to self-fulfilment. The sensory,
emotional, physical and intellectual development indicators of such
children have unstable dynamics.

So, according to the objectives of the research, we developed
and applied performance criteria of socio-pedagogical work with
families raising children with CP and their indicators: cognitive
(parents’ psycho-pedagogical and socio-pedagogical knowledge of
child’s socialization issues, their prevention and elimination;
knowledge of special physiological features of children with CP);
emotional and adaptive (indicator of confidence/uncertainty,
emotional adaptation to the child’s disability issue; expectations of
the people and attitude to others in a difficult situation, activity and
orientation in a difficult situation, parents’ readiness to cooperate
with a social teacher); practical (family relationships between adult
family members, parents’ attitude toward their child, creating a
success situation in communicating and learning); socio-
psychological adaptability of a child with CP (indicators of social,
intellectual, emotional, sensory and physical development). Based
on the totality of the above indicators, we developed an integrating
indicator - psycho-pedagogical adaptation of the family to disability
of the child, which we took as a basis for setting-up a typology of

113

Випуск 3



families having children with CP, by the degree of its well-
formedness.

Type I included families with high pedagogical culture,
productive level of emotional adaptation of parents to disability of
the child, favourable family climate; active attitude to addressing
the child’s disability; relatively high degree of socio-psychological
adaptability of children to their own problems and needs. 

Type II included families with medium pedagogical culture,
marginal level of emotional adaptation to disability of the child,
unstable family climate; neutral attitude, medium degree of socio-
psychological adaptability of children to their own problems and
needs. 

Type III included families with low pedagogical culture,
unproductive emotional level of adaptation to disability of the child,
unfavourable family climate; passive attitude, low socio-
psychological adaptability of children to their own problems and
needs. 

The family typology that has been developed makes it
possible to ensure more targeted work of teams in inclusive and
resource centres with the families of each type, to successfully
influence the family situation in order to create favourable
conditions for psycho-pedagogical adaptation of the family to
disability of the child, to carry out individual rehabilitation
programmes, to take a balanced approach to solution of family
problems.

Socio-pedagogical work with families raising children with
CP should be organised with account being taken of types of
families by degree of psycho-pedagogical adaptation to disability
of the child, which subsequently determines the choice and use of
appropriate forms and methods of work with them, thereby
improving its efficacy.

The implementation of research results in the inclusive and
resource centres activities has produced the following results:
positive changes were reported in the emotional state of children
with CP; solving the problems of families, taking into account their
social, psycho-pedagogical features, encouraging the parents to
cooperate, their high pedagogical culture and productive emotional
adaptation – all this contributes to socialisation of children with CP,
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development of their inborn aptitudes, improves psycho-
pedagogical adaptation of family to disability of the child, creates
conditions for the social inclusion of the family.

References:
Alekseenko T. F. Formation of Pedagogical Culture in a1.
Modern Young Family: Diss. Cand. Ped. Sc.:13.00.01.
Institute of Pedagogy APS Ukraine. Kyiv, 1994. 151 p. 
Burns R. C. Kinetic family drawing: An Introduction to2.
Understanding Children Through Kinetic Drawings: Study
Guide / R. C. Burns, S. H. Kaufman; Transl. from English. –
2nd ed. Moscow: Smysl, 2003. 146 p. 
Wenger A. L. Psychological Drawing Tests: Illustrated Guide.3.
Moscow: Vlados, 2005. 59 p. 
Vygotskiy L. S. Pedagogical Psychology / Ed. V. V. Davydov.4.
Moscow: Pedagogika, 1991. 480 p. 
Illiashenko T. D., Obukhivska A. G., Romanenko O. V.,5.
Skrypka N. S. Correction of Psychosocial Development of
Children With Cerebral Palsy in a Rehabilitation Centre:
Study Guide. Kyiv, 2003. 155 p. 
Maller A. R. Assistance to Children with Developmental6.
Delay. The Parent’s Guide. Moscow: ARKTI, 2006. 72 p.
Mamaychuk I. I. Psychologist’s Assistance to Children with7.
Mental Retardation: Research and Practical Guide. St.-
Petersburg: RECH, 2006. 352 p. 
Mastyukova E. M. Family Education of Children with Special8.
Needs: Study Guide. For Universities. Moscow: Vlados,
2004. 408 p. 
Social work with vulnerable families and children: a guide.9.
Part 2 (Social work with vulnerable families and children) /
A. V. Anosova, O. V. Bezpalko, T. P Tsyuman and others. /
Ed.: T. V. Zhuravel, Z. P. Kiyanitsa. Кyiv, 2017. P. 159–190.
URL: http://www.p4ec.org.ua/ upload/education/ library/
1513689573.pdf 
Finnie N. R. Rebenok s tserebralnym paralichom. Pomoshch.10.
Ukhod. Razvitie [Handling the Young Child with Cerebral
Palsy at Home]. Moscow: Terevinf 2009. 336 p. 

115

Випуск 3



Baumrind D. Parenting styles and adolescent development //11.
Lerner R. M., Petersen A. C., Brooks-Gunn J. (eds).
Encyclopedia of adolescence. V. 2. N. Y., 1991. P. 746–758.
Olson D. H. Three dimensional (3-D) Circumplex Model &12.
revised scoring of FACES. Family Process. 1991. 30.
P. 74–79. 
Olson D. H. Circumplex Model VII: Validation studies and13.
FACES III. Family Process, 1986. 25. P. 337–351.
Ontas O. C.; Tekindal M. T. Women who sacrifice themselves14.
for everybody: qualitative research with mothers of disabled
children. European Journal of Social work. Vol. 19, Issue
2, pp. 275–289.
Mc. Connell D., Savage A., Breitkreuz R. Sustainable Family15.
Care for Children with Disabilities. Journal of child and
family studies. Vol. 25, Issue 2, pp. 530–544.
Zanello E., Calugy S., Rucci P., Pieri G., Vandini S.;16.
Faldello G.; Fantini MP. Continuity of care in children with
special healthcare needs: a qualitative study of family’s
perspectives. Italian Journal of Paediatrics. Vol. 41. № 7.
Feb 8. 2015.
Rogers C. On becoming a person. Boston, USA, 1994. 267 p.17.

Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти

116



ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
жИТТЯ ЛЮДИНИ: ЗАРУБІжНИЙ ДОСВІД

Єрічева Т. Ю.,
старший викладач

кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології,
Палієнко О. А.,

кандидат історичних наук, 
доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології,

Університет Григорія Сковороди в Переяславі,
вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав, Київська обл., 08401,

Україна

FORMATION OF SAFETY ANd HEAlTHY METHOd OF
lIFE OF THE PERSON: FOREIGN EXPERIENCE

Ericheva T.,
Senior Lecturer of Medical and Bіologіcal Disciplіnes and

Valeology,
Palienko O.,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the
Department of Biomedical Sciences and Valeology,
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, street

Sukhomlynsky, 30, Pereiaslav, Kiev region, 08401, Ukrainian
е-mail: tamara.ericheva@gmail.com, olgapalienko03@gmail.com 

ХХІ століття внесло до загальноцивілізаційного розвитку
значні соціальні, технічні й культурні інновації. На зміну
першим двом «хвилям цивілізації» – аграрній та
індустріальній – приходить третя «хвиля» – постіндустріальна,
яка характеризується інформаційною та економічною
інтеграцією, демократизацією суспільства та становленням
прав людини, але передусім – необхідністю забезпечення її
безпеки від результатів власної життєдіяльності. Це обумовлює
появу не знаних раніше глобальних проблем, пов’язаних із
загрозою екологічної катастрофи від демографічного вибуху і
техногенної деградації природного середовища, від
застосування ядерної та іншої зброї масового ураження в
умовах боротьби за досягнення цивілізацією «межі росту».

117

Випуск 3



Розв’язання завдань щодо забезпечення безпеки
людських співтовариств у глобальному та національному
масштабах стосується кожної людини і вимагає науково
обґрунтованих спільних дій. Для реалізації наявного
потенціалу й досягнення благополуччя людині необхідно
піклуватися про індивідуальну безпеку: дотримуватися
здорового способу життя, орієнтуватися у небезпечних
ситуаціях і способах виходу з них. Водночас не можна не
зважати на той факт, що тютюнопаління й зловживання
алкогольними напоями, неправильне харчування і вживання
наркотиків, надмірне психоемоційне навантаження і
гіподинамія, бездумний ризик та безладні статеві стосунки
набули значного поширення. Різко зросла захворюваність, у
тому числі на гіпертонію – втричі, стенокардію – у 2,4 рази,
інфаркт міокарда – на третину порівняно з аналогічними
показниками початку 90-х років (як світовими, так і в Україні).
Майже 90 % дітей і молоді в Україні мають психосоматичні
відхилення від норм вікового розвитку, а близько 70 %
дорослого населення –  низький та нижчий за середній рівні.
Щороку до лав Збройних сил України за станом здоров’я не
призивається кожний четвертий юнак. Тільки за останні п’ять
років на 41 % збільшилася кількість учнівської та студентської
молоді, віднесеної за станом здоров’я до спеціальної медичної
групи. За цей же період значно зросла група ризику серед
найактивнішої частини молоді, що зумовило підвищення на
63 % кількості неповнолітніх, притягнутих до кримінальної
відповідальності. Майже кожен десятий злочин в Україні
вчиняється підлітками. На 60 % збільшилася кількість
неповнолітніх, які вживають наркотики [5].

Оскільки основні пріоритети, мотивації, світогляд,
установки на певний спосіб життя формуються у дитячі та
юнацькі роки, на школу, яка охоплює значну кількість дітей і
молоді протягом тривалого періоду, покладається завдання
прищепити молодим поколінням навички дбайливого
ставлення до власного здоров’я, сформувати поведінку, яка
забезпечувала б збереження, зміцнення та безпеку здоров’я.
Потреба у послідовній і безперервній роботі в цьому напрямку
передбачає пошук нових стратегій, педагогічних технологій,
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адекватних індивідуальним особливостям, віку та соціальному
статусу учня. Неухильне погіршення стану здоров’я школярів
потребує розроблення і проведення комплексних медико-
педагогічних профілактичних заходів у загальноосвітніх
навчальних закладах, які можуть бути ефективними лише за
умов своєчасного одержання повноцінної інформації про
динаміку здоров’я дітей і навколишнього середовища.

Відомо, що на вироблення адекватних підходів щодо
розв’язання будь-якого питання певним чином впливає наявний
досвід, його вивчення і трансформація до певних умов. З огляду
на це вважаємо за доцільне розглянути способи вирішення
питань, що безпосередньо стосуються досліджуваної нами
проблематики в інших країнах. 

Мусимо зазначити, що програми збереження здоров’я у
різних країнах досить різноманітні.

Серед колишніх республік Радянського Союзу заслуговує
на увагу розробка цих питань в Естонії, де вони набули не лише
теоретичного обґрунтування, а й завдяки всебічній підтримці
з боку держави, введенню до чинного законодавства, активно
впроваджуються на різних рівнях суспільного життя, включені
до змісту навчальних програм середніх загальноосвітніх
закладів. 

Законом Естонії передбачено порядок фінансування
загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм
власності в обсязі 50 відсотків із державного і місцевого
бюджетів. Таким чином, держава має підстави вимагати
виконання освітнього стандарту, який вона й фінансує.

Освітній стандарт визначається державною програмою –
головним документом для школи або гімназії. Водночас кожна
школа формує власну програму, дотримуючись усіх
законодавчих вимог. Цікавим видається те, що державною
програмою виділено кілька наскрізних тем, які мають
обов’язково інтегруватись у всі предмети протягом повного
періоду навчання учнів: навколишнє середовище, рух, вибір
професії, інформатика та інформаційні технології. Ці теми
мають розкриватися в контексті проблем безпеки. Наприклад,
при вивченні математики – це задачі на прийняття правильного
рішення. Скажімо, якщо пішохід знає правила дорожнього
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руху, він обов’язково зупиниться на зелене світло, а при
неправильному прийнятті рішення може загинути. Учні
підраховують, скільки коштувало таке рішення. Під час
фізкультури вивчаються правила загартування та виходу із
небезпечних ситуацій. Крім того, надається увага опануванню
учнями знань про здоровий спосіб життя; вивченню способів
поведінки у різноманітних кризових обставинах; формуванню
вмінь приймати обґрунтовані рішення, коригувати свою
поведінку залежно від ситуації та ін. (навчальний предмет
«Вчення про людину і громадянознавство»).

Із метою забезпечення практичної реалізації набутих
знань на уроках із цього предмета аналізуються конфліктні
ситуації та ведеться пошук можливих шляхів виходу з
конфлікту, враховуючи спосіб мислення, притаманний
населенню країни, зважаючи на соціально-економічну
ситуацію в цій державі.

Відповідно до законодавчого освітнього поля Естонії
чіткою є регламентація не річного поурочного навантаження, а
тижневого. Крім того, визначається п’ятиденний режим
навчання; допускається тижневе навантаження у 1-х класах –
до 20,3, 4-х класах – до 25,0, 9-х класах – до 34,10, 12-х класах –
до 35 уроків. Урок має бути тільки 45-хвилинним, у тому числі
і в 1-у класі [12].

У Канаді діє національна програма Safe quard [4].
Основне її завдання полягає в інформуванні громадськості
щодо способів поведінки при виникненні надзвичайних подій.
Реалізація програми здійснюється через муніципальні
організації. Координаційним центром, що здійснює
керівництво цією роботою, виступає Канадське Бюро
готовності до надзвичайних подій.

Акт надзвичайних подій виділяє чотири їх типи, а саме:
надзвичайні події, які загрожують добробуту–

суспільства, – стихійні або спричинені людиною, з котрими
провінція чи муніципалітет не можуть впоратися самостійно;

надзвичайні події, що загрожують громадському порядку;–
міжнародні надзвичайні події – ті, що становлять загрозу–

суверенітету, безпеці чи територіальній цілісності Канади;
воєнні надзвичайні події.–
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Система реагування на надзвичайні події базується на
тому, що початкові дії повинні проводитися індивідуально
особою, яка має знати як захищати життя і власність.

Одним із напрямків діяльності Канадського Бюро
готовності до надзвичайних подій є підготовка та освіта, яка
передбачає: розробку і здійснення національних програм;
розробку та підтримку стандартів навчання; розробку і
впровадження нової прогресивної методології навчання.

У США останнім часом здоровий спосіб життя став
культом. Підтримувати своє здоров’я на високому рівні
американцям допомагають безліч розроблених науковцями
програм і методик з бігу, аеробіки, раціонального харчування,
попередженя шкідливих звичок.

C. Ainsworth вважає, що ведення здорового пособу життя
у школах Америки не лише покращує стан здоров’я та
фізичний розвиток дітей, а й готує їх до конкретної «боротьби»
у реальних соціальних умовах. На державному рівні підтримку
отримали моделі SHARK та CHEK. Модель SHARK («Шкільні
оздоровчі джерела для дітей») складається з таких розділів, як
«Профілактика хвороб», «Раціональне харчування», «Ріст і
розвиток», «Особисте здоров’я», «Суспільне здоров’я»,
«Здоров’я сімї» тощо. Модель CHEK («Згальна здорова освіта
для дітей») складається з п’яти розділів: «Про мене», «Як я
росту», «Їжа яку я їм», «Вибір, який я роблю», «Як я
залишаюсь здоровим» [8].

В Австралії, починаючи з 1991 року, впроваджуються
програми зі сприяння здоров’ю на робочих місцях, в школах,
госпіталях і спільнотах. Ці програми забезпечені нормативно-
правовими документами з національної політики здоров’я.
Основне місце серед них посідає програма «Мета і завдання
Австралійської системи охорони здоров’я на 2000 рік і
наступний період», зміст якої спрямований на пошук
всебічного охоплення екологічних детермінант здоров’я –
завдання, що відображені також у сучасних законодавчих
документах Федерації і штатів, котрі регулюють їх
фінансування. У Програмі Національної політики здоров’я
враховується як соціальне, так і природне довкілля, що може
спричинити захворювання, а також цілі й завдання щодо
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запобігання факторам ризику здоров’я. Національні програми
спрямовані на ризики в особливих випадках, таких як техніка
безпеки та гігієна праці.

Інший документ – «Шляхи до кращого здоров’я»,
затверджений на державному рівні, визначає інфраструктуру
служби планування сприяння здоров’ю одночасно в спільнотах,
службах первинної медичної допомоги, на робочих місцях, у
школах і госпіталях [1, с. 147–149].

В Австралії діє також програма первинної профілактики
заохочень вживання психоактивних речовин для дітей 6–8
років, зміст якої спрямований на реалізацію системного підходу
до антинаркотичного навчання молодших школярів, що
спирається на концептуальну модель формування життєвих
навичок [6]. Як зазначається в передмові до програми, умовами
забезпечення ефективності антинаркотичного навчання є:

початок роботи з дітьми дошкільного або молодшого–
шкільного віку, тобто до того, як будуть засвоєні
загальноприйняті традиції вживання тютюну та алкоголю;

зміст не повинен засновуватися лише на інформуванні–
про небезпеку, яка пов’язана зі зловживанням психоактивними
речовинами, та залякуванні;

відповідність віковим психологічним особливостям дітей;–
побудова на основі певних життєвих цінностей – таких,–

як самодисципліна, відповідальність, чесність, повага до
людей, обов’язки сімейних взаємин;

методологія навчання життєвим навичкам має–
передбачати центрований на учнів підхід та включення в
навчальний процес батьків на засадах партнерства;

цілі повинні бути чіткі та реалістичні;–
здійснення оцінювання ефективності реалізації програми–

[6, с. 136].
Програма первинної профілактики становить поурочну

розробку з антинаркотичного навчання молодших школярів і
входить до річного навчального плану початкової школи.
Програма включає шість тем, які реалізуються протягом десяти
уроків.

Основні завдання програми первинної профілактики
передбачають:
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сприяння усвідомленню та засвоєнню дітьми–
загальнолюдських цінностей;

навчання методам розв’язання життєвих проблем,–
подолання стресу та зняття напруги без вживання
психоактивних речовин;

інформування про психоемоційні, фізіологічні, соматичні–
та соціальні наслідки вживання психоактивних речовин;

формування психосоціальних і психогігієнічних навичок–
прийняття рішень, ефективного спілкування, критичного
мислення, опору негативному впливу однолітків, управління
емоціями, в тому числі й у станах стресу;

доведення до усвідомлення переваг відмови від вживання–
психоактивних речовин;

формування установки на ведення здорового способу–
життя;

підвищення самооцінки дітей.–
Методологія програм передбачає організацію навчання

шляхом активної взаємодії учнів, що реалізується завдяки
застосуванню таких методів навчання, як робота в малих
групах, «мозковий штурм», групова дискусія, рольова гра,
«драма». Заняття проводяться вчителем, який пройшов
спеціальну підготовку і має необхідні психологічні знання.

Оцінка ефективності здійснюється за допомогою
спеціального опитувальника, що дозволяє проаналізувати
ставлення дітей до психоактивних речовин. Паралельно з
проведенням занять із дітьми організовується відповідна
робота з їхніми батьками.

У вересні 1992 р. Данія ввійшла до Європейської мережі
шкіл підтримки здоров’я. З метою проведення дослідної
роботи було визначено 11 шкіл для дітей віком від 5 до 16 років
і 5 гімназій (вік 16–19 років). Основна мета проекту полягає в
розвитку нової стратегії навчання здоров’ю та його виховання
у школі. Необхідність перегляду існуючої практики викликана
тим, що до цього часу виховання здоров’я обмежувалося
підходом, який був орієнтований на поведінку, спрямований на
підвищення моралі, базувався на заздалегідь визначених
цінностях та ідеях щодо поняття здоров’я та вирішення
проблем його корекції. За нового підходу, як зазначає Б’ян Брун
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Дженсен, «точкою відліку в навчанні здоров’ю є виховання в
учнів уміння бути активними громадянами з демократичними
переконаннями, які індивідуально зможуть здійснювати як
власне оздоровлення, так і оздоровлення навколишнього
середовища». Інакше кажучи, в процесі навчання «має
вироблятися здатність учнів діяти; воно має створювати в учнів
модель «дійового підходу» [2, с. 152].

Розглядаючи людину як єдине ціле і в цілому, тобто
сприймаючи індивіда як єдине ціле в навколишньому
середовищі в цілому, автори проекту вирізняють два основні
фактори, що впливають на людське здоров’я (фізичне й
психічне): спосіб життя (алкоголь, режим харчування, паління,
активне дозвілля, сексуальна активність) та умови життя
(забруднення, економіка, культура, житлові умови, робоче
оточення, наявні продукти харчування). При цьому
наголошується на необхідності систематичного вивчення
можливостей діяти як у сфері способу життя, так і в сфері
життєвих умов.

У контексті досліджуваної нами проблеми заслуговують
на увагу ідеї датських учених щодо підвищення ефективності
у розглядуваному напрямку, адже «навчання здоров’ю лежить
у міждисциплінарній і проблемно-орієнтованій площині».
Природничі науки визначають коло проблем здоров’я.
Водночас не треба забувати і про гуманітарні дисципліни, які
також мають залучатися до цієї роботи з учнями. А соціальні
науки «можна використати для пояснення цілого спектру
можливих суспільних дій (індивідуальних і колективних), які
можливі в демократичному суспільстві» [2, с. 159].
Ґрунтуючись на такому підході, у школах Датської мережі
створюються групи міждисциплінарного проекту, до яких
входять учителі з соціальних, природничих і гуманітарних
дисциплін, а також шкільна медична сестра [2, с. 160].

Здоровий спосіб життя, його соціальні аспекти, створення
ефективної системи навчання, починаючи з дитячого садка,
викликає підвищений інтерес і в інших країнах.

У школах Німеччини впроваджена програма «Знай своє
тіло», яка складається з шести ступенів і включає теми: «Як я
піклуюсь про своє тіло», «Чому я унікальний», «Як
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функціонують мої серце і легені», «Як я вимірюю своє тіло»,
«Моє меню», «Які рухи роблять мене життєрадісним». 

У Франції подібний курс торкається таких тем: «Гігієна
ротової порожнини», «Сон», «Харчування», «Фізичне
виховання», «Телебачення», «Шум», тощо.

У Швеції оздоровча освіта базується з урахування віку і
включає елементи біології, психології, соціальної етики,
фізичного виховання. Програма адаптована до реального життя
і проводиться в тісному контакті з сім’єю. У Фінляндії
оздоровча освіта відбувається на курсах «Формування навичок
здорового способу життя», а у Японії на курсах «Навчання
здорового способу життя».

Для підвищення ефективності оздоровчого виховання
широко використовуються наочність і сучасні інформаційні
технології. Це використання стандів і фільмотек у Франції,
публікація статей у шкільних газетах у Німеччині, видання
книг та ілюстративного матеріалу в Швеції, пересувні лекції з
виставками і доповідями в Швейцарії, рольові ігри, пісні і вірші
в Індії [8].

Типовим для зарубіжних країн є постійне оцінювання
оздоровчих програм. З цією метою пропонують
використовувати чотири показники:

підвищення інтересу до проблем здорового способу–
життя;
активна участь в оздоровчій програмі;–
зниження рівня захворюваності;–
зниження факторів ризику.–
У той же час самі автори програм відзначають, що

відсутність системного підходу не дозволяє вирішувати
проблему дітей в цілому. Наприклад, підкреслюється
необхідність співробітництва з батьками. Відзначається, що
рівень знань батьків залишається явно недостатнім. Те ж можна
сказати і про вчителів, бесіди яких часто проходять нецікаво,
формально, а рекомендації носять декларативний характер. У
зв’язку з цим робиться висновок про необхідність
співробітництва медиків, психологів, вителів [7].

Як засвідчують наведені вище приклади реалізації
проблем формування безпеки і здорового способу
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життєдіяльності, ці питання є актуальними не лише для
України, а й для інших країн світу. Кожна з них намагається
розв’язати їх по-різному. Проте, незважаючи на це, вивчення й
аналіз зарубіжного досвіду може прислужитися вітчизняним
фахівцям при визначені шляхів і засобів удосконалення чинних
у школах України програм з цієї проблематики. 
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Здоров’я нам дано природою від народження. Та ми
маємо не тільки отримати його, але й максимально зберегти, в
процесі життєвої діяльності. 

Зміст здорового способу життя студентів має деякі
особливості та відображає результат поширення
індивідуального або групового стилю поведінки, спілкування,
організації життєдіяльності, закріплених у вигляді зразків до
рівня традиційного. Основними елементами здорового способу
життя студентів є: дотримання режиму праці та відпочинку;
дотримання режиму харчування і сну; дотримання гігієнічних
вимог; організація індивідуального доцільного режиму рухової
активності; відмова від шкідливих звичок; культура
міжособистісного спілкування; змістовне дозвілля [12].
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В умовах сьогодення все більш актуально постає питання
про збереження життя, здоров’я та працездатності людини у
процесі трудової та навчальної діяльності [5, 6].

Здоров’я – це фундаментальна ланка у житті кожної
людини, яка безпосередньо відображається на її буття,
благополуччя, психічне та емоційне самопочуття [2].

Визначень здоров’я існує дуже багато, і кожен може
трактувати його по-своєму. Але загальноприйняте поняття про
здоров’я відомо нам ще зі школи: здоров’я – це стан повного
фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише
відсутність хвороб або фізичних вад [10].

Модернізації освіти в умовах сучасних глобалізаційних
процесів, підкреслює пріоритетність збереження здоров’я
суб’єктів освітнього процесу та впровадження
здоров’язберігаючих технологій у навчальний процес при
вивченні фахових дисциплін в системі підготовки майбутніх
педагогів професійного навчання. Відповідно, потрібно
запроваджувати нові підходи, спрямовані на
здоров’язбереження сучасного студента в закладах вищої
освіти. Впровадження здоров’язберігаючих технологій у
навчальний процес проявляється в здоров’язберігаючій
діяльності яка спрямована на збереження здоров’я студентів і
здоров’я учнів у їх майбутній професійній діяльності, що
визначає актуальність дослідження на соціально-педагогічному
рівні. 

На науково-методичному рівні – актуальність
дослідження пов’язана з тим, що при підготовці педагога
професійного навчання в умовах модернізації освіти та
досягнень науково-технічного процесу є можливість
використовувати сучасні інформаційні технології, які
дозволяють розширити різновид засобів, методів навчання, які
сприяють інтенсифікації процесу навчання в цілому та зокрема,
у впровадженні здоров’язберігаючих 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 здоров’язберігаючих знань і умінь
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студентів. Це пов’язано з недостатнім рівнем сформованості
здоров’язберігаючої компетенції викладачів та з їх
непідготовленістю до використання здоров’язберігаючих
технологій в процесі навчання.

В умовах сучасності, все більш актуально постає питання
про збереження життя, здоров’я та працездатності людини у
процесі трудової та навчальної діяльності. Проблема
впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчальний
процес останнім часом набула статусу пріоритетного напряму.
Сучасним закладам освіти належить вирішальна роль, щодо
правильної організації розумової діяльності дітей та молоді.

Актуальність дослідження дозволила визначити мету
статті – теоретично обґрунтувати проблему впровадження у
навчальний процес здоров’язберігаючих технологій,
спрямованих на формування, збереження та зміцнення здоров’я
студентської молоді, при вивченні фахових дисциплін із
охорони праці.

Аналіз літературних джерел із досліджуваної проблеми
свідчить, що здоров’язберігаючі технології є предметом
вивчення багатьох науковців сучасності (Коцур Н., Бокшиц О.,
Глоба О., Нікітюк Н., Переворська О., Кобзєва І., Козлова О.,
Савінова К., Ващенко О., Гузь В., Жейнова С., Киричок Л.,
Грищенко В., Палічук Ю., Курилюк Ю. та ін.). 

Проте, проблема впровадження здоров’язберігаючих
технологій у навчально-виховний процес при вивчення
фахових дисциплін із охорони праці залишається мало
дослідженою та набуває в наш час особливої актуальності. 

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 здоров’язберігаючих
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 [5]. 
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Г. Мешко [9] зазначає, що під час навчальної праці
працездатність студента залежить від наступних чинників:

внутрішніх умов (інтелектуальні здібності, особливості1)
волі, ступінь тренованості, стан здоров’я, сила волі);

зовнішніх умов (атмосфера у закладі вищої освіти,2)
організація робочого місця, режим праці і відпочинку,
мікроклімат у групі);

рівня організації праці (плановість у роботі, дотримання3)
певного режиму, рівень затрачених зусиль для досягнення
результату);

обсягу розумового навантаження.4)
Рівень працездатності студентів різний і залежить від їх

індивідуальних особливостей. Однак праця має загальні,
науково обґрунтовані закономірності і є величиною змінною,
тобто розвивається за певними етапами.

На першому етапі студент повинен звикнути до
конкретного виду роботи. Особливістю цього етапу є те, що
протягом перших хвилин аудиторної чи позааудиторної роботи
він налаштовується на розумову працю, на певний ритм роботи.
На другому етапі розумова працездатність організму людини
досягає максимальної точки і зберігається на цьому рівні
протягом певного часу. На третьому етапі високий рівень
працездатності починає поступово знижуватися, настає фаза
стомлення. Четвертий етап – фаза крайньої перевтоми або
пригнічення, коли розумова діяльність не лише спадає, а й
викликає у людини негативні емоції.

Початок навчального процесу не завжди характеризується
максимальною продуктивністю праці. Потрібен певний час
(відповідає першому етапу розвитку працездатності), щоб
зосередитись на слуханні лекції або виконанні практичних
завдань. Скорочення часу, необхідного для досягнення
достатнього рівня працездатності, залежить від оптимальності
і сталості умов, за яких виконують навчальну працю (звична
навчальна обстановка, тиша, початок роботи в один і той самий
час тощо). Працездатність студента залежить від того, як
швидко він уміє знаходити зв’язки між попереднім і наступним
навчальним матеріалом. Тому дуже важливо перед кожною
лекцією повторювати зміст попередньої. І чим швидше
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сформуються навички аналізу попереднього матеріалу перед
наступною складною розумовою роботою, тим коротшим буде
час, потрібний для цього. Тоді швидше настане
найефективніший етап «робоча установка» («стійкий робочий
етап»).

Yu. Pavlov встановив, що форми навчально-виховної
роботи із молоддю ще не достатньо орієнтуються на аналіз
індивідуальних проблем і ситуацій особистості, діагностику
індивідуального здоров’я та психологічного стану майбутніх
фахівців, розробку відповідних програм формування ціннісних
орієнтирів, корекцію особистісних характеристик і установок
щодо формування компетенцій здоров’язбереження,
насамперед:

відсутня стійка мотивація до здорового способу життя; –
переважна частина молоді страждає серйозними–

порушеннями щодо дотримання принципів, норм і правил
ведення здорового способу життя;

не здійснюється системний контроль за станом фізичного–
і психічного розвитку і здоров’я майбутніх фахівців;

не існує комплексної цілеспрямованої системи–
здоров’язабезпечення;  

має місце низький рівень усвідомлення особистісної–
відповідальності за власне здоров’я [13].

Впровадження здоров’язбережуючих технологій у
навчальний процес складається з системи заходів, що
передбачають організацію навчальної діяльності при
цілковитому збереженні здоров’я 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. 

Т. Бойченко [1] рекомендує застосовувати наступні
здоров’язберігаючі технології: сприятливі умови навчання
студентської молоді (відсутність стресових ситуацій,
адекватність вимог, методик навчання та виховання);
оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до
вікових, статевих, індивідуальних особливосте та гігієнічних
норм); повноцінний та раціонально організований руховий
режим. 
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О. Ващенко, С Свириденко [3] акцентують увагу на тому,
щоб створювати безпечні умови для перебування, навчання та
праці в закладах освіти, раціонально організовувати виховний
процес (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних
особливостей та гігієнічних норм), здійснювати навантаження
відповідно до можливостей особистості;

О. Козлова [8] наголошує на доцільності впровадження у
навчально-виховний процес різних типів здоров’язберігаючих
освітніх технологій, а саме: організаційно-педагогічні
(оптимальне чергування видів навчальної діяльності учнів,
студентів, доцільність навчального навантаження учнів,
студентів упродовж заняття, профілактика втоми,
диференційовані домашні завдання); психолого-педагогічні
(урахування вікових та індивідуальних психолого-
фізіологічних особливостей учнів, студентів, мотивація на
досягнення успіху, створення емоційно-позитивного клімату,
раціональне використання завдань, спрямованих на розвиток
пам’яті, уваги, мислення; застосування музикотерапії,
рухотерапії, арт-терапії та інших); навчально-методичні
(зв’язок теми, мети, змісту уроку з життям і здоров’ям людини;
спрямовування заняття на розвиток життєвих цінностей;
методи інтерактивної діяльності учнів, студентів, застосування
завдань різної складності з урахуванням особистих
можливостей вихованців); соціально-адаптаційні й
особистісно-розвиваючі (технології, що забезпечують
формування й зміцнення психологічного здоров’я учнів,
студентів); оздоровлювальні технології (лікувальна педагогіка
та фізкультура, що забезпечують зміцнення фізичного здоров’я
дітей та молоді). 

Здоров’язберігаючі 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.

О. Ващенко, С. Свириденко [3] виокремлюють їх наступні
типи: 
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здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні–
умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що
вирішують завдання раціональної організації виховного
процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних
особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального
та фізичного навантажень можливостям дитини; 

оздоровчі – спрямовані на вирішення завдань зміцнення–
фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів)
здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія,
загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія; 

технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання,–
формування життєвих навичок (керування емоціями,
вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та
зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання.
Ці технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем
до предметів загально-навчального циклу, введення до
варіативної частини навчального плану нових предметів,
організації факультативного навчання та додаткової освіти; 

- виховання культури здоров’я – виховання в учнів
особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню
здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність,
посиленню мотивації на ведення здорового способу життя,
підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я
родини.

Ефективність впровадження здоров’язберігаючих
технологій у 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
здоров’я студентської молоді та формування в них активної
позиції щодо зміцнення і збереження власного здоров’я; до
використання на заняттях інноваційних технологій; до
формування навичок у студентів створювати доброзичливі
взаємовідносини у колективі і т. д.

Праця майбутнього педагога потребує розвиненої пам’яті,
уваги, сприйняття і характеризується наявністю стресових
ситуацій. Для кращого запам’ятовування лекційного чи
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теоретичного матеріалу доречно задіювати одночасно декілька
органів чуттів, наприклад за допомогою малюнків, схем,
презентацій, таблиць, діаграм, фільмів. Також не слід нехтувати
повторенням раніше вивченого матеріалу, що сприятиме
кращому збереженню вивченого матеріалу в пам’яті. Бажано,
щоб в режимі дня студентів були присутні фізичні вправи,
гімнастика, пішохідні прогулянки на свіжому повітрі та різні
види дозвілля [6]. 

Організація навчальної діяльності в умовах глобалізації
передбачає підвищення її продуктивності при цілковитому
збереженні здоров’я 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.

Для розумової діяльності характерні напруження уваги,
сприйняття та пам’яті, велика кількість стресів, малорухливий
спосіб життя, вимушена одноманітна поза – все це зумовлює
застійні явища у м’язах ніг, органах черевної порожнини і
малого тазу, погіршується постачання мозку киснем, зростає
потреба в глюкозі [11]. Відповідно, щоб організм нормально
функціонував щоденний раціон повинен мати енергетичну
цінність, яка б компенсувала всі енергетичні витрати організму,
бути збалансованим за вмістом білків, жирів та вуглеводів,
містити потрібну кількість води, вітамінів і мінеральних
речовин [4].

Характерним для навчальної діяльності активного
студента є й те, що після закінчення дня процес розумової
діяльності не припиняється і, як наслідок, настає втома
організму, а з часом перетворюється на перевтому. Втома
залишається довше після закінчення розумової праці, ніж після
фізичної. Все це призводить до змін у фізіологічному і
психологічному стані людини і веде до погіршення кількісних
і якісних її показників навчання. Отже, проявляється
ослаблення уваги, сприйняття, уповільнення відповідних
реакцій на зовнішні подразники, поступове зниження
продуктивності. При цьому погіршується самопочуття, часто
знижується м’язова працездатність [6, 7].
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Отже, здійснивши аналіз наукових досліджень різних
авторів ми можемо зробити висновок, що здоров’язбережуючі
технології у закладах вищої освіти мають бути в основі
освітнього процесу, при підготовці майбутніх фахівців і
об’єднувати в собі всі напрями діяльності закладу вищої освіти,
щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я сучасного
студента.

Ініціація заходів спрямованих на раціональне
використання індивідуальних можливостей студента
передбачає обов’язкове врахування загальних, науково
обґрунтованих закономірностей, що регулюють працездатність.
Відповідно, поєднання розумової праці з активною м’язовою
роботою – це запорука збереження високої інтелектуальної
працездатності студентської молоді.
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У зв’язку зі швидким поширенням коронавірусу в
2020 році в більшості країн світу, зокрема, і в Україні,
запровадили карантин для зменшення поширення COVID-19
та щоб запобігти повномасштабній пандемії. Заклади освіти
припинили очне навчання та перевели більше мільярда учнів
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на «домашнє навчання». За даними ЮНЕСКО, станом на
04.05.2020 р. у світі від закриття шкіл постраждало 1 268
164 088 учнів, що складає 72,4 % від загальної кількості учнів
всієї планети.

За декілька тижнів карантину змінилася система навчання
учнів та студентів у всьому світі. Пов’язані з пандемією зміни
системи навчання викликали певні незручності, але й
спонукали до пошуку нових рішень, які в подальшому
призведуть до трансформації систем освіти в багатьох країнах.

Наразі Міністерство освіти і науки України працює над
оновленням Положення про дистанційне навчання. Досвід
карантину, спричиненого епідемією коронавірусної інфекції
(COVID-19), має лягти в основу нового документа. До кінця
карантину навчання відбувається лише дистанційно. Структуру
та форму дистанційного навчання визначає педагогічна рада
школи, враховуючи освітню програму, навчальний план та
особливості кожного закладу і регіону.

Створення безпечного і комфортного освітнього
середовища є одним із основних принципів Нової української
школи (НУШ). На практиці це кропітка, тривала та
багатокомпонентна робота всіх учасників освітнього процесу:
адміністрації та персоналу закладу, вчителів, учнів і їхніх
батьків, оскільки шкільний мікросоціум, у який потрапляють
діти, повинен відповідати їхнім потребам і бути завжди
сприятливим для розвитку особистості [9, с. 8]. Створення
ефективної системи освіти є завданням складним і надзвичайно
відповідальним. 

В зв’язку з упровадженням виключно дистанційного
навчання школа має можливість адаптувати навчальну
програму до технічних можливостей учнів і вчителів. Школа
може організувати дистанційне навчання за допомогою
поєднання онлайн-занять через Zoom, Skype, Instagram, Google
Hangouts, заздалегідь записаних відеоуроків від вчителя чи із
зовнішніх освітніх ресурсів, завдань для самостійної роботи з
подальшою перевіркою, безкоштовних вебсервісів і платформ,
наприклад, Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams,
перегляду телеуроків проєкту «Всеукраїнська школа онлайн»
на українських телеканалах чи YouTube-каналі МОН. 
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Як визначено в наказі Міністерства освіти і науки України
від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про
дистанційне навчання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235, дистанційне
навчання – це індивідуалізований процес набуття знань, умінь,
навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який
відбувається в основному за опосередкованої взаємодії
віддалених один від одного учасників навчального процесу у
спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних
психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних
технологій.

Дистанційна форма навчання передбачає доступ до
Інтернету, технічне забезпечення (комп’ютер, планшет,
смартфон тощо) в усіх учасників освітнього процесу.
Дистанційне навчання базується на принципі гнучкості місця,
часу, темпу та траєкторії навчання, і використати ці переваги.
У ході планування навантаження кожного заняття слід мати на
увазі, що самостійне опрацювання матеріалу учнями триває
довше, аніж виклад цього матеріалу вчителем/ вчителькою.
Варто скоротити, наскільки це можливо, обсяг матеріалу. Це
означає оптимізувати тематичне планування, вилучити
несуттєві фрагменти, комбінувати матеріал кількох тем в одну.
Також доцільно переглянути очікувані результати навчання і
встановити дещо нижчий їх рівень або цілком їх скоригувати,
якщо в умовах дистанційного навчання їх досягнення є надто
складним [5].

Із метою забезпечення високого рівня працездатності та
зниження стомлюючої дії навчального навантаження на
організм школярів, особливо учнів початкових класів, процес
дистанційного навчання необхідно будувати з урахуванням
вікових особливостей учнів і тих фізіологічних процесів, що
відбуваються в організмі в ході учіння. На необхідність
дотримання режиму дня вказують психологи, лікарі,
підкреслюючи, що це важливий засіб збереження нормальної
працездатності учня початкової школи. Зберегти здоров’я дітей
допоможе здоровий спосіб життя та раціонально вибудуваний
режим дня учня на карантині, які, безперечно, повинні
формуватись в сім’ї. 
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Режим дня – це раціональний розподіл часу на всі види
діяльності і відпочинку протягом доби. Основною його метою
є забезпечити високу працездатність протягом усього періоду
неспання. Будується режим на основі біологічного ритму
функціонування організму. Коли дитина спить, вчиться, їсть і
відпочиває завжди в один і той же час, то у неї виробляється
звичка до такого чергування діяльності. Це чергування,
повторюючись день у день, створює систему умовних
рефлексів в корі головного мозку, внутрішній стереотип.
Завдяки внутрішньому стереотипу, організм до певної години
налаштовується на ту чи іншу діяльність [3]. 

Найважливішою хронологічною закономірністю
організму є ендогенні біоритми. Для збереження здоров’я та
працездатності учня домашнє навчання необхідно
організовувати зі врахуванням хронологічних закономірностей
стану організму і дотриманням режиму дня дитини
відповідного віку. 

Біологічні ритми, або біоритми, – це регулярні кількісні
та якісні зміни життєвих процесів, що відбуваються на всіх
рівнях життя: молекулярному, клітинному, тканинному,
органному, організмовому, популяційному і біосферному.
Вивчення біоритмічних процесів сприяло створенню нової
наукової дисципліни – хронобіології (від грец. хронос – час),
яка вивчає процеси життєдіяльності й поведінку організмів, а
також їхній взаємозв’язок із впливами довкілля. Розрізняють
зовнішні та внутрішні біоритми. До внутрішніх біоритмів
відносять, наприклад, ритм дихання, серцебиття, травлення,
виділення. Зовнішні біоритми пов’язані з розташуванням Землі
в космічному просторі, її обертанням навколо своєї осі та
навколо Сонця. Біоритмічність є важливим механізмом
регуляції функцій, що забезпечує здатність організмів до
підтримання сталості внутрішнього середовища і
пристосування до змін довкілля. 

Інтенсивність більшості фізіологічних процесів
підвищується вранці й знижується вночі. Ці дані слід
враховувати, плануючи режим дня учня, який перебуває в
умовах карантину. Вивчення біологічних ритмів дає змогу
людині виробити найсприятливіший режим праці й відпочинку.
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Коливання інтенсивності фізіологічних функцій відбуваються
у різні періоди дня. В період з 8 год. 30 хв. до 11 год. активність
поведінки знаходиться на найвищому рівні. Саме ранком із 9.00
до 13.00 мозок людини найбільш активно класифікує
інформацію, аналізує та узагальнює її. Це пік працездатності.
Другий пік наступає після 16-ої години. Двічі на добу в людини
падає працездатність м’язів серця – близько 13.00–14.00 год. і
21.00 год. Тому у цей період лікарі не рекомендують виконувати
важку фізичну та розумову роботу [8, с. 12]. 

Головним біоритмологічним принципом раціональної
організації навчальної діяльності має бути суміщення
навчальних занять із часом біоритмологічного оптимуму.
Працездатність учнів протягом дня чи уроку нестабільна, їй
властивий фазовий розвиток: входження, оптимальна
працездатність і стомлення.

Навчальна діяльність молодших школярів пов’язана з
виникненням фізичної та психоемоційної утоми. Фізична утома
є наслідком довготривалого й одноманітного фізичного
навантаження. Психоемоційна утома є результатом емоційної
напруги, яка пов’язана з діяльністю нервової системи та
головного мозку. Біологічне значення втоми полягає в тому, що
вона призводить до виникнення гальмування у нервових
клітинах, забезпечуючи таким чином захист всього організму,
насамперед центральної нервової системи, від перенапруження
і руйнування.

Найбільше діти страждають від карантину психологічно,
адже їхнє життя повністю змінилося. Під час пандемії дітей
вважають потенційними носіями вірусу, а для батьків вони
часто є причиною для роботи з дому.

«Раптове закриття навчальних закладів та обмеження
упродовж тижнів контактів із друзями та вихователями означає
незрозумілу і, за певних обставин, болісну втрату важливих
осіб, із якими дитина має зв’язок», – критикує нинішні
обмеження Німецька академія дитячої та підліткової медицини
(DAKJ) [10].

Першочерговим завданням батьків під час організації
дитячого режиму дня під час карантину є збереження
фізичного та психологічного здоров’я дітей. Дослідження
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соціологічного центру Forsa на замовлення Save the Children
з’ясували, що відчувають діти під час коронавірусної кризи:
76 % сумують за друзями; 59 % нудьгують; 38 % радіють, що
більше часу проводять із родиною; 13 % почуваються
самотньо; 7 % відчувають страх (Джерело: соціологічний центр
Forsa на замовлення Save the Children) [10].

Крім того, причинами втоми у школярів можуть бути:
недосипання, почуття голоду, неповне відновлення сил після
перенесеної хвороби, перші симптоми хвороби тощо. Зміни в
організмі, пов’язані з утомою, мають тимчасовий характер і
зникають при зміні діяльності або в процесі відпочинку.
Навчальний процес не повинен виключати утому, але має
вибудовуватися таким чином, щоб віддалити її прихід і,
найголовніше, попередити виникнення перевтоми. 

Ступінь працездатності залежить від зовнішніх умов,
функціонального стану організму, особливостей вищої
нервової діяльності: Діти з урівноваженим рухливим типом
нервової системи (сангвініки) характеризуються підвищеною
активністю. Вони швидко і легко включаються в роботу і
можуть тривалий час інтенсивно працювати, не втомлюючись.
Діти із сильним, не урівноваженим типом вищої нервової
діяльності (холерики) характеризуються нестійкою
працездатністю. Вони нетерплячі, важко переключаються на
новий вид діяльності, працюють добре, якщо їх зацікавити.
Діти із сильним, урівноваженим, інертним типом нервової
системи (флегматики) важко і довго залучаються до роботи,
повільно концентрують свою увагу, але, включившись, можуть
працювати довго й настирливо. Діти зі слабким типом нервової
системи (меланхоліки) малоактивні, швидко стомлюються, не
вміють працювати систематично. 

За особливостями динаміки добової працездатності
розрізняють т. зв. «голубів», «жайворонків» та «сов».
«Голубам» властива двовершинна крива динаміки
працездатності: перший пік настає приблизно о 10–11 год., о
14–15 год. працездатність зменшується, о 17–18 год. знову
зростає, понижуючись увечері [8, с. 18, 25].

Таким чином, щоб організація навчального процесу
вдома була ефективною, потрібно включити навчання в режим
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дня школяра. Організовуючи навчальний процес у домашніх
умовах, необхідно враховувати основні закономірності
динаміки працездатності школярів протягом навчального дня,
проводити чергування розумової та фізичної діяльності.
Потрібно, щоб дитина чітко знала, що вранці вона 2 години
займається, до прикладу, математикою і проходить онлайн-курс
із англійської мови, а після обіду створює проєкт (робить
поробку) і читає. Проте важливо коригувати звичний режим
школяра, коли він перебуває в умовах карантину. Необхідно
дати дитині змогу починати день не о 8:30, а хоча б на годину
пізніше. Це величезний внесок у її здоров’я, адже потреба у сні
в даний період більша, ніж зазвичай.

Залучення різних освітніх платформ для дистанційного
навчання спричиняє проведення великої кількості часу учнями
за комп’ютерами та гаджетами. Аналітика YouTube свідчить,
що більшість – 51 % глядачів – дивиться уроки з мобільного
телефону. При цьому 39,1 % учнів вчаться з комп’ютерів і лише
5,5 % – із планшетів. Хто не має доступу до Інтернет-мережі,
може переглядати уроки по телебаченню, для кожного класу
передбачено відповідний телеканал. Уроки транслюють о 10:00
щодня з понеділка по п’ятницю.

Існує багато думок із приводу того, скільки часу можна
проводити за комп’ютером дитині – від дозування кожної
хвилини до практично необмеженого часу. Негативний вплив
тривалого перебування за комп’ютером представлений двома
аспектами – медичним і психологічним. Щоб уникнути шкоди
здоров’ю дитини у вигляді зниження гостроти зору, порушення
постави, гіподинамії, а також з метою дотримання її
психологічного комфорту й виникла потреба у встановленні
умовних обмежувальних заходів – норм часу, який знаходитися
за комп’ютером безпечно.

З огляду на тенденції ери глобальної комп’ютеризації,
актуальні для другого десятиліття 21-го століття норми часу,
яке можна сидіти за комп’ютером дітям, такі: 5 років – 1 година
на день, 6 років – 1 година 15 хвилин на день, 7–9 років –
1,5 години на день, 10–12 років – 2 години на день,
13–14 років – 2,5 години на день, 15-16 років – 3 години на
день [7].
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З огляду на те, що перебування за комп’ютером вимагає
значного зорового напруження, набагато більшого, ніж читання
книг, дуже важливо правильно організувати робочий простір за
столом, контролювати відстань від очей до монітора. Щоб
уникнути проблем із поставою, треба стежити за тим, в якій
позі дитина сидить перед монітором. Спина повинна бути
рівною, крісло або стілець мають бути зі спинкою і
підлокітниками, а ноги – впиратися в підлогу. Тривале
знаходження за комп’ютером в неправильній позі може
викликати порушення постави (сколіоз), гіподинамію.

Зважаючи на монотонність, статичну та сенсорно
збіднену діяльність дитини під час роботи за комп’ютером
надзвичайно важливим є збільшення тривалості фізичних
рухів, активного відпочинку з виконанням фізичних вправ,
руханок. Адже згідно дослідження Ю. В. Півненко (2013)
великого значення щодо впливу на стан фізичного здоров’я
учнів педагоги надали низькій культурі сім’ї у питаннях
охорони й зміцнення здоров’я (53 %) та дефіциту фізичної
активності учнів (46 %) [6, с. 4].

Друге видання зовнішньої піктограми «Фізичні
навантаження для американців» надає науково-обґрунтовані
вказівки допомоги людям у віці від 3 років для покращення
власного здоров’я завдяки регулярним фізичним
навантаженням. Діти та підлітки віком від 6 до 17 років повинні
мати 60 хвилин або більше фізичних навантажень середньої та
інтенсивної потужності щодня, включаючи щоденні аеробні та
анаеробні заняття, що зміцнюють кістки (жвава ходьба, біг,
футбол або стрибки на скакалці), нарощують м’язи (прес або
віджимання, енергійні танці) – щонайменше 3 дні щотижня.
Крім того, деякі заняття, такі як їзда на велосипеді або
баскетбол, можна проводити з помірною або інтенсивною
потужністю, в залежності від рівня зусиль дитини [1].

В Україні під час карантину питання фізичної активності
школярів вирішують завдяки зарядкам з міксом танців,
популярними рухами з соцмережі ТікТок і несамовитою
енергетикою зіркових виконавців, запал яких через екран кличе
облишити бутерброд і струсонути кожну клітину тіла.
Передбачені вони для кожного класу. Діджитал-фізкультура
стала справжнім трендом серед учнівської молоді. 
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Таким чином, процес навчання вдома учнів початкової
школи повинен будуватися з урахуванням вікових
особливостей учнів і тих фізіологічних процесів, що
відбуваються в організмі дитини. У зв’язку з цим, відповідно,
необхідно змінювати та коригувати режим дня дитини,
наповнюючи його різноманітними заняттями і не
перетворювати день на суцільне виконання домашніх завдань.
Під час соціального обмеження у дітей знижена рухливість і
підвищена нестача повітря, тому батькам варто збільшити час
перебування дітей на свіжому повітрі та збільшити кількість
перерв, які будуть наповнені фізичними навантаженнями різної
інтенсивності в залежності від уподобань дитини. Адже,
насильство над особистістю, руйнація закономірностей
рівноваги, ритмів, притаманних їй, призводить до знищення
здоров’я людини, а часто і її як особистості.
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Порушення обміну речовин не тільки супроводжують
більшість патологічних станів, але й виявляються як самостійні
захворювання. Серед них найпоширенішими є порушення
жирового обміну (ожиріння), вуглеводного (цукровий діабет) і
білкового (подагра). Ці хвороби не існують ізольовано, як
порушення одного виду обміну, а є такими, при яких виникає
сполучення різних порушень обміну речовин. Так, подагра
часто поєднується з ожирінням та діабетом, а діабет
супроводжується змінами як білкового, так і вуглеводного
обміну. Захворювання обміну речовин викликають
морфологічні і функціональні порушення в серцево-судинній,
травній та інших системах організму, суглобах. Причиною
хвороб можуть бути порушення регулюючої функції ЦНС,
зміни в діяльності залоз внутрішньої секреції, спадковість,
стреси, інфекція та інтоксикація, гіподинамія.
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Захворювання обміну речовин лікують комплексно
застосовуючи медикаменти, гормони, дієтотерапію, засоби
фізичної реабілітації.

Ожирінням називають надлишкові відкладення жирів в
органах, підшкірній клітковині, тканинах. Виявляється
захворювання значним збільшенням маси тіла внаслідок
розвитку жирової тканини. 

Існує 4 ступені ожиріння:
1 ступінь – вага перевищує норму на 20–29 %;–
2 ступінь – вага перевищує норму на 39–49 %; –
3 ступінь – вага перевищує норму на 59–99 %;–
4 ступінь – вага перевищує норму на 100 % і більше.–
Ефективним лікуванням ожиріння є поєднання трьох

складових: фізичних навантажень, дієти, психологічної
перебудови. Встановлено, що жінки частіше схильні до
виникнення ожиріння, ніж чоловіки. Найчастіше зайва вага
з’являється у віці 30 – 60 років [3].

Основним симптомом ожиріння є надлишкова маса тіла.
При цьому змінюється зовнішність пацієнта: виникають жирові
складки, з’являється друге підборіддя, розвивається
псевдогінекомастія, пахова і пупкова грижі.

При ожирінні виникає відчуття слабкості, сонливості,
пітливості, дратівливості, периферичні набряки, задишка,
нудота, блювота, запори, болі в суглобах і хребті. На пізніших
стадіях у пацієнтів виникають різні хвороби дихальної,
серцево-судинної, травної систем.

При ожирінні у жінок часто порушується менструальний
цикл, а у чоловіків – потенція.

Виникає постійна спрага, нічний голод, тремор,
запаморочення, білі або рожеві смуги (розтягування) на шкірі.

Останнім часом для оцінки ваги й наявності ожиріння в
дорослих частіше використовується розрахунок індексу маси
тіла (ІМТ).

Індекс маси тіла обраховується за формулою:
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де:
m – маса тіла в кілограмах–
h – зріст у метрах,–
і вимірюється в кг/м².
Ідеальним вважається ІМТ: у жінок 19–24 кг/м², а в

чоловіків 19–25 кг/м². Якщо при розрахунку ІМТ виявився
меншим, ніж 19 кг/м², це свідчить про дефіцит ваги, що нерідко
буває в молодих, дуже струнких дівчат. Такий ІМТ у юнаків
говорить про те, що вони також дуже худі, однак це ще й
показник того, що вони мало займаються спортом і мають
слаборозвинені м’язи, що для здорового хлопця, природно,
погано. І, навпроти, чоловіки, що займаються силовими видами
спорту, важкою атлетикою, боротьбою, мають підвищені
показники ІМТ, але надлишок маси тіла зв’язаний не з
ожирінням, а з добре розвиненими м’язами [5, c. 298].

Крім розрахунків, також можна точно виміряти кількість
жиру в організмі за допомогою спеціальних приладів. 

Комплексне лікування ожиріння включає дієтотерапію,
водні процедури, гормональні препарати, раціональний
руховий режим, масаж.

Спеціальними завданнями лікувальної фізичної культури
при ожирінні є: поліпшення обміну речовин, активізація
окислювальних процесів, посилення процесів розщеплення
жиру, зменшення надлишкової маси тіла. Встановлено, що під
впливом тривалих помірних навантажень можна домогтися
більш сприятливих зрушень з боку жирового обміну, ніж при
короткочасних інтенсивних навантаженнях. Особливо
доцільним є такий підхід у I періоді занять, коли можливості
серцево-судинної системи ще обмежені. У цьому періоді
хворого адаптують до підвищених фізичних навантажень,
відновлюють його рухові навички і фізичну працездатність,
використовуючи ранкову гігієнічну гімнастику, лікувальну
гімнастику, дозовану ходьбу, масаж.

У II періоді крім цих засобів активно включають в заняття
вправи циклічного характеру в помірному темпі: ходьбу,
туристичні походи, біг, ходьбу на лижах, плавання, веслування.
Загально-розвиваючі і вправи прикладного характеру у вигляді
ходьби, бігу, стрибків особливо показані хворим молодого і
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середнього віку, які не мають захворювань серцево-судинної
системи. Рекомендуються вправи на дихання, вправи для м’язів
черевного пресу, коригуючі вправи, рухливі ігри. При цьому
застосовуються всі способи підвищення навантаження:
залучення у рухову активність великих і середніх м’язових
груп, збільшення амплітуди рухів і тривалості занять,
використання вправ з обтяженням і опором [1].

Особливо ефективне таке навантаження при екзогенному
(аліментарному) ожирінні (спричиненому зовнішніми
чинниками). Хворим цією формою ожиріння рекомендується
ранкова гігієнічна гімнастика (тривалість 20–30 хв) з
елементами ходьби та бігу і наступними водними процедурами,
лікувальна гімнастика (тривалість 30–60 хв) з багаторазовим
виконанням вправ для великих м’язових груп, включенням
вправ з глибоким диханням, з предметами, на снарядах та
рухливих ігор. У вечірні години доцільні спортивні ігри та
прогулянки.

При ендогенній (ендокринно-церебральній) формі
ожиріння (спричиненій внутрішніми чинниками) загальне
навантаження в заняттях знижується. Під час занять
лікувальною гімнастикою рекомендуються дихальні вправи і
вправи для середніх м’язових груп. Темп виконання повільний
і середній. Тривалість занять 25–30 хв [5, c. 301].

Цукровий діабет – це ендокринне захворювання, що
характеризується хронічним підвищенням рівня цукру в крові
внаслідок абсолютного або відносного дефіциту гормону
підшлункової залози – інсуліну. Захворювання призводить до
порушення всіх видів обміну речовин: вуглеводного, жирового,
білкового, мінерального і водно-сольового.

Цукровий діабет виникає у зв’язку з тим, що підшлункова
залоза перестає виробляти потрібну для організму кількість
інсуліну. Деякі медики обумовлюють ці причини впливом
вірусів, інші – генетикою. Точно відомо лише те, що він не є
заразною хворобою. Діабет може бути як основним
захворюванням, так і супутнім з іншими хворобами
ендокринних залоз (хвороби щитоподібної або підшлункової
залози, гіпофіза).
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Цукровий діабет може бути двох типів:
1 тип – інсулінозалежний. Зазвичай розвивається людей–

віком до 30 років – 10–15 % від загальної кількості хворих на
діабет.

2 тип – інсулінонезалежний. Відомий під назвою діабету–
дорослих. Становить 85 % від загальної кількості хворих на
діабет.

Розвитку діабету першого типу сприяють вірусні
захворювання: свинка, краснуха, гепатит, якими хворіють
схильні до діабету люди. Незалежно від типу цукрового
діабету, в загальному – це аутоімунне захворювання, яке
виникло через розлади імунної системи організму, і призводить
до абсолютної інсулінової недостатності. 

Другому типу діабету притаманна відносна недостатність
інсуліну. Зазвичай він супроводжується ожирінням.

Ознаками, притаманними обом типам діабету, є шкірний
свербіж, сухість у роті, погіршення зору, оніміння кінцівок,
смак заліза в роті і наявність ацетону в сечі. Діабет 2-го типу
зазвичай виявляється у зрілому віці, іноді тільки за
результатами аналізів крові на цукор [5, c. 302].

Застосування лікувальної фізичної культури в
комплексному лікуванні хворих цукровим діабетом зумовлено
стимулюючим впливом фізичних вправ на тканинній обмін,
утилізацію цукру в організмі і відкладення його в м’язах.

Клінічно встановлено, що під впливом фізичних вправ
знижується рівень цукру в крові іноді до нормальних
показників. Нормовані фізичні вправи, посилюючи дію
інсуліну, дозволяють зменшувати його дозу для введення. У
хворих з надлишковою вагою під впливом фізичних вправ
нормалізується жировий обмін і зменшується
жировідкладення.

Фізичні навантаження допомагають боротися з
гіподинамією та м’язовою слабкістю, що з’являються у хворих
на цукровий діабет, підвищують опірність організму
несприятливим чинникам.

При легкій формі цукрового діабету в заняттях
лікувальною фізичною культурою використовуються вправи
для всіх груп м’язів. Рухи виконуються з великою амплітудою,
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в повільному і середньому темпі, а для дрібних м’язових груп –
у швидкому. Поступово додаються більш складні вправи на
координацію, вправи з предметами, на снарядах (гімнастичній
стінці, лавці тощо) і з обтяженнями. Тривалість заняття – 30–
45 хв., частота має бути досить висока. Крім лікувальної
гімнастики необхідно використати дозовану ходьбу, поступово
збільшуючи відстань з 5 до 10–12 км, спортивні вправи (ходьбу
на лижах, катання на ковзанах, плавання, веслування, біг),
рухливі ігри (волейбол, бадмінтон, теніс) при суворому
лікарському контролі в процесі занять.

При діабеті середнього рівня тяжкості заняття
лікувальною фізичною культурою і регламентація рухового
режиму сприяють стабілізації дозування лікарських препаратів.
Застосовуються вправи помірної таі малої інтенсивності для
всіх груп м’язів. Тривалість заняття 25–30 хв., частота
невисока. Крім лікувальної гімнастики потрібно широко
застосовувати дозовану ходьбу на 2–7 км.

При важкій формі захворювання, а також при супутніх
захворюваннях кровоносної системи у людей середнього і
старшого віку, перші заняття потрібно проводити за
методикою, характерною для хвороб серцево-судинної
системи. Загальне навантаження на організм незначне або
помірне. Широко використовуються вправи для дрібних і
середніх груп м’язів. Вправи для великих груп м’язів
додаються поступово і обережно в міру адаптації організму до
навантаження.

При дозуванні навантаження необхідно враховувати, що
тривалі фізичні вправи, які виконуються в повільному темпі
знижують вміст цукру в крові (оскільки при цукровому діабеті
витрачається не тільки глікоген, що міститься в м’язах, а також
і цукор безпосередньо з крові).

Заняття лікувальною фізичною культурою потрібно
проводити не раніше ніж через годину після ін’єкції інсуліну й
легкого сніданку. В іншому випадку може виникнути
гіпоглікемія.

Цукровий діабет часто супрорводжується ускладненнями
(особливо у хворих середнього і старшого віку) у вигляді
хвороб серцево-судинної системи (атеросклероз, гіпертонічна
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хвороба тощо). Заняття з цими хворими проводяться відповідно
до методики, характерної для ЛФК при даних супутніх
хворобах. Навантаження повинне визначатися в міру адаптації
серцево-судинної системи, разом із показниками цукру в крові
та сечі [5, c. 303].

При важкій формі захворювання заняття лікувальною
фізичною культурою потрібно починати після виведення
хворих з важкого стану щоб з метою попередження ускладнень,
пов’язаних із гіподинамією та порушеннями обміну. Адаптація
хворого до фізичних навантажень повинна бути поступовою.

До настання компенсації (зниження рівня цукру в крові і
сечі під впливом дієти і лікарських засобів) у хворих молодого
і середнього віку загальне навантаження на організм невелике
або помірне. Широко використовуються вправи для дрібних і
середніх м’язових груп. Вправи для великих груп м’язів
додаються поступово і обережно в мірі адаптації організму до
навантаження. Надалі додаються дозована ходьба від 500 м до
2 км і малорухомі ігри.

При легкій формі діабету вирівнювання вуглеводного
обміну досягається дієтою з обмеженням вуглеводів. Діабет
середнього рівня тяжкості компенсується інсуліном або
антидіабетичними препаратами на фоні дієти. При важкій
формі з ацидозом, надмірним сечовиділенням, гіперглікемією
застосовуються великі дози інсуліну і сувора дієта.

Після виконання всіх вправ при цукровому діабеті
рекомендовано прийняти душ з літньою температурою води,
або виконати обтирання тіла вологим рушником. Завдяки
водним процедурам окислювальні процеси організму відмінно
приходять в активність, що сприяє покращенню загального
стану [2, c. 65]. 

Подагра – це хвороба обміну речовин, при якій солі
сечової кислоти, (урати), відкладаються в суглобах. Подагру
інакше називають «хвороба королів» (назва пов’язана з тим, що
основним джерелом виникнення подагри є недотримання міри
в їжі та спиртних напоях), це давно відома хвороба, яка вперше
була описана в часи Гіппократа. Найчастіше до неї схильні
чоловіки у віці понад 40 років, у жінок вона проявляється в
основному після менопаузи. Загалом подагра – це один з
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різновидів захворювань суглобів, причиною якого є
відкладення солей [4].

Від подагри страждають всі суглоби, починаючи від
суглобів пальців рук до суглобів пальців ніг. Подагра нерідко
носить хронічний характер.

Причиною подагри є підвищений і стійкий рівень сечової
кислоти в крові. Під час перебігу хвороби відбувається
відкладення кристалів урата (похідної сечової кислоти) в
суглобах, органах та інших системах організму. Урат натрію
кристалізується і дрібними частинками відкладається в
суглобах, що й призводить у кінцевому підсумку до часткового
або повного їх руйнування. 

Велика кількість сечової кислоти в організмі може
накопичуватися з двох причин: перша – коли здорові нирки не
справляються з надходженням незвично великої кількості
сечової кислоти, друга – коли сечова кислота виводиться з
організму в нормальних кількостях, але нирки з тих чи інших
причин не спроможні її виводити.

З кожним роком хворих на подагру стає все більше. Лікарі
пояснюють це явище тим, що в останні роки люди частіше
вживають їжу, багату пуринами (наприклад, м’ясо, жирну рибу)
і величезну кількість алкогольної продукції. 

Симптомами подагри є звичайний напад подагричного
артриту – це, як правило, запалення одного суглоба, яким
найчастіше виявляється суглоб великого пальця на нозі,
колінний або гомілкостопний. Зазвичай напад подагри
відбувається рано вранці або вночі й проявляється у вигляді
неочікуваного сильного стискаючого болю в тому чи іншому
суглобі; уражений суглоб набрякає; підвищується температура
в області даного суглоба, шкіра червоніє і починає блистіти.
Зазвичай вдень біль стає трохи меншим, але до ночі він знову
посилюється. Тривалість нападу подагри триває від двох-трьох
днів до тижня, іноді і більше. При повторному нападі можуть
вражатися інші суглоби, що може призвести до їх часткового
руйнування.

У результаті занять лікувальною фізкультурою кількість
сечової кислоти в тканинах організму зменшується і внаслідок
цього зменшується її кількість у крові та сечі. Фізичні вправи
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(головним чином активні) попереджують деформацію суглобів,
їх ригідність, контрактури. При виконанні ЛФК береться до
уваги форма захворювання: хронічна або гостра; стан суглобів:
наявність або відсутність деформації; стан серцево-судинної
системи. Призначається лікувальна фізкультура в груповому та
індивідуальному порядку. До групових занять допускаються
хворі хронічною формою із задовільним станом серцево-
судинної системи і без наявності суглобових болей (наявність
деформацій не є протипоказанням для включення хворих у
групи); в індивідуальному порядку проводяться заняття з
хворими, що страждають гострою формою захворювання і
мають деформації суглобів, контрактури, больові відчуття [4,
c. 110].

Для першої групи хворих призначаються звичайні заняття
лікувальною фізкультурою, що складаються з порядкових,
підготовчих, коригуючих, дихальних, вільних і прикладних
вправ, призначаються ігри, взимку лижі і ковзани, а влітку
веслування, плавання тощо. При проведенні занять необхідні:
обережне дозування, поступове ускладнення вправ і
підвищення їх інтенсивності за мірою втягування хворих до
роботи. Слід надавати більшу увагу дихальним вправам.
Рекомендовано включати в заняття прикладні вправи і вправи
з комплексу, якщо у хворих немає порушень серцево-судинної
системи [5, c. 305]. 

Для хворих, які займаються в індивідуальному порядку,
показана суглобова гімнастика, дихальні вправи, ходьба. Після
зникнення болю можна приступити до групових занять. 

У процесі роботи з хворими на подагру домінуюче
значення відводиться дихальним вправам. При виконанні рухів
необхідно ретельно контролювати точність дихального акту,
глибину і повноту реаспіраторні екскурсії. Кожен рух
виконується напружено, з максимально доступною хворому
амплітудою і, прискорюючись, закінчується поштовхом з
метою впливу на суглобову сумку. 

При наявності у хворих відкладень сечової кислоти і
утворення подагричних вузлів переважно застосовуються
вправи для суглобів. Завданням цих вправ є зміцнення
мускулатури, навколо ушкодженого суглоба і розтягування
м’язів поясу ураженої кінцівки. 
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У даний час проблема здоров’язбереження 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
здоров’язбережувальна складова є одним із пріоритетних
напрямків разом із суспільно-гуманітарним, природничо-
математичним і технологічним [18]. У зв’язку з цим одним із
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головних завдань для освітньої спільноти повинен стати пошук
шляхів і умов збереження та зміцнення здоров’я учасників
освітнього процесу, підвищення якості їх життя. Однією з
таких умов є здоров’язбережувальна спрямованість процесу
підготовки майбутніх учителів.

Проведений аналіз праць із вивчення проблеми
«здоров’язбережувальних освітніх технологій» показав, що
українську педагогічну науку це питання турбує вже давно. Тут
варто наголосити на роботах українського та світового корифея
з педагогіки В. Сухомлинського [20]. Зокрема, професор
С. Нікітчина у своїй праці зауважила, що своєю багаторічною
педагогічною діяльністю він довів реальність існування школи
радості, у якій навчається фізично та морально здорова дитина,
енергійна, щаслива, повна життєвих сил [16].

Вчені вкотре наголошують на важливості та особливості
цих технологій в освітньому процесі й сьогодні. Тут варто
згадати колективну монографію під керівництвом
Рибалко Л. М. [8].

Бойко Т. у своїй статті вказує, що вчителі школи повинні
активно пропагувати формування моди на здоров’я, як
стратегічного напряму загальнодержавної політики в області
охорони здоров’я і освіти. Певну частину навчального
матеріалу, особливо по предметах гуманітарного циклу, можна
трансформувати у форми і методи, що зберігають здоров’я
учнів [3].

Такі вчені, як О. М. Горлов, Г. М. Соловйов,
М. К. Смирнов, розглядають поняття здоров’язбережувальних
технологій як якісну характеристику, будь-якої освітньої
технології, систему заходів щодо збереження і зміцнення
здоров’я учнів, спосіб організації і послідовних дій у ході
навчально-виховного процесу, як сукупність тих принципів,
прийомів, методів педагогічної роботи, які доповнюють
традиційні технології навчання, виховання, розвитку завдання
здоров’язбереження» [19, с. 59]. Дана технологія реалізується
за допомогою впровадження освітніх програм, розроблених на
основі всебічного врахування індивідуального здоров’я
студентів, особливостей їх вікового, психофізичного, духовно-
морального стану і розвитку і складається з методів, прийомів,
способів вирішення завдань здоров’язбереження [6, с. 300].
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Спираючись на думку Е. Комарової, припускаємо, що
метою здоров’язбережувальних освітніх технологій є
створення педагогічних умов, які сприяють збереженню і
зміцненню фізичного, психологічного, соціального і духовно-
морального здоров’я студентів, що в свою чергу
відображається на їх успішності, діяльності та в культурі
поведінки [10, с. 126].

Освітній процес у вищій школі своєю технологією,
об’ємом 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 зв’язку з цим перед
педагогічним колективом вишу постає проблема залучення
студентів до здорового способу життя, навчання їх
здоров’язбережувальним технологіям. Ця проблема особливо
актуальна для підготовки майбутніх вчителів [9].

Збереження психофізіологічного здоров’я учасників
освітнього процесу багато в чому залежить від форм і методів
навчального процесу і від організації спеціалізованої системи
розвитку і збереження здоров’я на основі формування культури
здоров’я, здорового способу 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.

Здоров’язбережувальна спрямованість освітнього
процесу покликана забезпечити в системі педагогічної освіти
умови для активної участі студента і викладачів у формуванні,
збереженні, зміцненні та відновленні резервів свого здоров’я
для найбільш повного оволодіння знаннями, професією, для
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оптимізації соціального та особистого життя. Процес навчання
у педагогічному виші повинен бути пов’язаний із формуванням
ціннісного ставлення до здоров’я і здорового способу життя,
валеологічної культури як невід’ємної частини загальної
професійної культури особистості. Тому необхідно включати в
навчальний процес дисципліни, в завдання яких входить:

здійснення переносу знань із інших дисциплін–
(педагогіки, психології, фізіології, соціології, філософії та ін.);

інтеграція знань із метою формування єдиного уявлення–
про такий складний і багатовимірний феномен, як «здоров’я»,
і про педагогічні аспекти його заощадження.

Тут в нагоді можуть стати такі дисципліни як «фізична
культура» та різного роду курси за спеціальностями, що
пов’язані з конкретним видом спорту. Саме через ці дисципліни
ми можемо вирішити низку завдань, а саме:

дотримуватися санітарних норм і гігієнічні вимоги;–
здійснювати щорічну диспансеризацію студентів;–
організовувати оптимальний рівень рухової активності–

студентів на навчальних заняттях фізичною культурою,
самостійні форми фізичних вправ і спортивно-масову роботу;

сформувати у студентів систему знань про–
здоров’язбережувальні технології та заходи профілактики
різних захворювань;

сприяти формуванню ціннісного ставлення до свого–
здоров’я, успішності в освітньому процесі;

сприяти розвитку основних інформаційно-педагогічних–
умінь, пов’язаних із отриманням, переробкою і освоєнням
інформації, отриманої з різних джерел (монографії,
підручники, науково-популярна література художні і
публіцистичні твори, ЗМІ, електронні засоби масової
інформації та ін.);

сприяти розвитку у студентів рефлексивних умінь;–
формувати вміння з проектування та реалізації–

професійної самоосвіти;
створити службу психологічної підтримки студентів;–
формувати здоров’язбережувальні компетенції студента,–

що дозволяє йому самостійно і ефективно вирішувати завдання
здорового способу життя [7].
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Рішення перерахованих вище завдань призводить до
зміни акценту спрямованості процесу фізичного виховання від
освітньо-тренувального до оздоровчого і здійснюється за
допомогою застосування здоров’язбережувальних освітніх
технологій. К. Котельникова виявляє такі основні напрямки
здоров’язбережувальних технологій на заняттях у виші:

взаємодія педагога і вихованця (стимулювання активної–
участі учнів на заняттях може бути досягнуто шляхом відбору
методичних прийомів, засобів навчання, які використовуються
на заняттях);

позитивна психологічна підтримка (на будь-якому етапі–
навчання студентам необхідна підтримка, яка може
проявлятися у вигляді взаємодії з учнями з метою підвищення
позитивно пережитих емоцій, які дозволяють зняти
психоемоційне і фізичне напруження, і в подальшому буде
сприяти підвищенню розумової і фізичної працездатності);

диференційований або особистісно орієнтований підхід–
(повинні строго враховуватися стан здоров’я, стать, вік,
фізичний розвиток, рухова підготовленість, психічні
особливості. Формування відповідальності за своє здоров’я
шляхом становлення самосвідомості та активної життєвої
позиції);

раціональна організація навчальної діяльності на занятті–
(збереження здоров’я педагогів і виховання культури здоров’я
учнів може бути досягнуто при раціональній організації
процесу навчання, без нанесення шкоди здоров’ю);

підтримання інтересу до предмета (створення позитивної–
мотивації до занять з фізичної культури, забезпечення учнів
необхідною достовірною інформацією і технологіями в області
формування здорового способу життя) [11, с. 384].

Інформацією про здоров’я 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
здоров’я учнів і педагогів.

Відмінними рисами здоров’язбережувальної
педагогіки є:

здорова особистість розглядається не тільки як ідеальний1)
зразок, але і як практично досяжна норма розвитку;
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здорова людина – це цілісний тілесно духовний організм;2)
оздоровлення трактується не як сукупність лікувально-3)

профілактичних заходів, а як форма розвитку, розширення
психофізіологічних можливостей людини;

ключовим педагогічним засобом оздоровчої та4)
розвиваючої роботи є особистісно-діяльнісний підхід.

Загалом здоров’язбережувальні технології в освіті можна
умовно поділити на дві групи: організаційно-педагогічні:
організація навчального процесу з урахуванням запобігання
стану втоми і перевтоми, гіподинамії та ін.; психолого-
педагогічні технології, мається на увазі безпосередньо робота
на заняттях. А також психолого-педагогічний супровід всіх
елементів освітнього процесу і дистанційного консультування
[17].

Педагогіка здоров’язбереження вивчає питання навчання,
виховання і розвитку, що пов’язані з формуванням міцної
життєвої установки на здоров’я, здоровий спосіб життя.
Процес навчання у педагогічному закладі вищої освіти повинен
включати в себе формування системи наукових уявлень про
здоров’я, валеологічну грамотність і компетентність,
оволодіння не тільки вміннями та навичками збереження й
удосконалення особистого здоров’я, а й педагогічними
технологіями здоров’язбереження [5].

Висновки. 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 здоров’я – 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). Здоров’я і педагогіка повинні бути
взаємообумовленими і взаємопроникнеми [1].

Здоров’язбережувальна педагогіка являє собою
педагогічну систему, засновану на цінності здоров’я і
технологічно забезпечує пріоритет культури здоров’я при
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організації навчання, навчально-виховної роботи та при
визначенні змісту навчальних програм для педагогів і учнів
[21].

Реалізація здоров’язбережувальної спрямованості
навчального процесу у педагогічному виші дозволяє, з нашої
точки зору, успішно здійснювати процес здоров’язбереження в
освітньому просторі ЗВО, покращувати показники здоров’я
учасників освітнього процесу.
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В умовах глобалізації, коли країни світу стають дедалі
більше взаємозалежними, Росія намагається за допомогою
впливу на інформаційний та економічний простори досягти
своїх неоімперських цілей. Важливу роль у цій політичній грі
мають національні меншини, які вона неодноразово пробує
використати для дестабілізації ситуації, зокрема, в Україні.

Загострення сучасного російсько-українського
цивілізаційного протистояння, яке розпочалося відразу після
розпаду СРСР і вступило у фазу збройного конфлікту в 2014 р.,
вимагає відповідної реакції міжнародної спільноти на
порушення Росією норм міжнародного права та оновлення
української законодавчої бази в сфері міжнаціональних
відносин з урахуванням наявних викликів. Адже захист
основних прав і свобод національних меншин є невід’ємним
складником національної безпеки і соціальної стабільності
країни.
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Етнополітичні процеси в Україні, зокрема, суспільно-
політична діяльність національних меншин, неодноразово була
предметом дослідження І. Рафальського, М. Панчука,
О. Майбороди, В. Войналовича, О. Калакури, В. Котигоренка,
О. Рафальського, В. Наулка, О. Ляшенка, Н. Макаренко,
Л. Ковач, В. Коцура, Н. Кочан, Ю. Ніколайця, О. Позняк,
М. Рябчука та ін. Питання «русского мира», «гібридної війни»
розкриті у працях Л. Якубової, Є. Магди, В. Горбуліна,
А. Котенка, А. Бартоша тощо.

У запропонованому дослідженні національні меншини
розглядаються на тлі загроз національній безпеці України, в
умовах російської агресії, гібридної війни, насаджування в
інформаційному просторі ідей «русского мира».

Після прийняття 24 серпня 1991 р. Верховною Радою
України Акта проголошення незалежності України керівництво
нашої держави прагнуло уникнути міжетнічних протистоянь у
молодій державі. Так, Верховна Рада України заявила про
гарантування прав людей будь-якої національності,
забезпечення свободи розвитку всіх національних мов і культур
та бажання гармонізувати міжетнічні стосунки для збереження
її територіальної цілісності. Водночас спостерігалися спроби
проімперських сил збурити міжнаціональну напругу шляхом
штучного нагнітання істерії довкола «примусової українізації»,
протиставлення південно-східного регіону України західному
за мовною ознакою та історичним минулим, розпалювання
сепаратистських настроїв. 

В умовах загострення соціально-економічного становища
населення в Україні на початку 1990-х рр. і спалахів популізму
підчас виборчої кампанії поширювалися мобілізаційні
політичні технології, орієнтовані насамперед на подальшу
політизацію етнічності. На сході і півдні України задля
підвищення власних рейтингів проросійські політичні сили
активно спекулювали мовною та іншими вигаданими проблеми
«російськомовного населення». У зв’язку з цим Кабінет
Міністрів України систематично проводив тематичні семінари
з метою забезпечення національного миру з головами
громадських об’єднань національних меншин та працівниками
облвиконкомів.
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Мали місце антидержавницькі настрої і в Товаристві
румунської культури ім. М. Емінеску та Християнсько-
демократичному альянсі румун (ХАДР) в Україні, які за
підтримки певних політичних сил Румунії намагалися
перебрати на себе функції органів державної влади.

Передвиборча кампанія 1994 р. посилила процеси
регіоналізації України, поглибився поділ на проукраїнські і
проросійські, а також проринкові й антиринкові регіони.
Активізувалося втручання Російської Федерації в політичне,
економічне життя України під приводом захисту прав
російськомовного населення. Загострювалася суспільно-
політична ситуація на півдні України, тодішній Республіці
Крим (1994-1995 рр.), яка за президенства Ю. Мешкова
всупереч Конституції України на деякий час перетворилася в
самостійне державне утворення. Поглиблювалися проблеми із
неконтрольованим поверненням депортованих німців в
Україну, їх облаштуванням та виконанням регіональних
фінансових проєктів.

На початку 1990-х рр. загострилася проблема русинства
в Закарпатській області, яка ґрунтувалася на антинаукових
концепціях про новий східнослов’янський русинський народ і
обстоювала окремішність русинської мови і культури. У
відповідь керівництво Закарпатської обласної державної
адміністрації засудило політичну лінію «Общества
подкарпатских русинов» та вжило заходів щодо нейтралізації
його деструктивних дій у регіоні.

В умовах пожвавлення тогочасного суспільно-
політичного життя серед представництв національних меншин
(румун, росіян, угорців) мали місце вимоги, які суперечили
інтересам унітарної Української держави, а саме: робилися
спроби створити «політичні надбудови» на рівні місцевих
органів влади для захисту своїх прав від надуманої
«дискримінації» титульною нацією.

Серед актуальних проблем першої половини 1990-х рр.
на порядку денному було набуття кримськими татарами
громадянського і політичного статусу [32, арк. 94-96],
соціального облаштуванням та розвитку освіти і культури
депортованого народу. У цей час Меджліс кримськотатарського
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народу обрав конструктивну позицію у забезпеченні
територіальної цілісності України, чинив спротив проявам
російського сепаратизму в Криму.

У другій половині 1990-х рр. російська меншина
використовувалася Москвою як «п’ята колона» для політичного
тиску з метою гальмування державотворчих процесів в Україні.
Для цього РФ нав’язувала світовій спільноті думку про
політичні, мовні, культурні утиски росіян в Україні, у зв’язку з
чим пояснювала потребу захисту прав російськомовного
населення [27, с. 22-24; 37, с. 214-217]. Не визнавала РФ і
статусу національної меншини для росіян в Україні. На тлі
соціально-економічної кризи 1990-х рр. все активніше
проявлялися неоімперські амбіції східного сусіда, який дедалі
більше втягував південь і схід України в громадянське
протистояння заради досягнення власних політичних цілей
[49, арк. 35–36; 28, арк. 29–30; 34, арк. 3].

У зв’язку з цим центральний орган управління
етнонаціональними процесами у період з жовтня 1994 по
травень 1995 рр. розробив «План заходів щодо нейтралізації
негативного впливу ЗМІ на російськомовне населення» та
«План заходів, спрямованих на інтеграцію АРК в Україну»
[35, арк. 48].

З другої половини 1990-х рр. РФ активно
використовувала мовне питання як засіб політичного тиску на
керівництво України. Водночас активізувалися проросійські
сили, які підштовхували Україну до економічного союзу в
рамках СНД та вимагали для російської мови статусу другої
державної [24, с. 326].

У травні 1997 р. було підписано Договір про дружбу,
співробітництво та партнерство між Україною і Росією, який
на тлі подальшого російсько-українського збройного
протистояння виявився, як свого часу відзначив
О. фон Бісмарк, «не вартий того паперу, на якому написаний»
[29, с. 17-18; 15, арк. 43].

Під впливом цілеспрямованої антиукраїнської політики
РФ в етнонаціональній сфері наприкінці 1990-х рр.
спостерігалися такі явища, як активізація сепаратистських
рухів у Криму, на Закарпатті; спроби створення політичних
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партій на етнічній основі; державних структур проросійських
партій [33, арк. 64;16, арк. 99]. Водночас на тлі соціально-
економічної кризи в Україні посилювався російський контроль
в енергетиці, міжнародних відносинах і військових справах
[24, с. 327; 50, с. 40-41, 46-47].

Початок ХХІ століття в Україні варто розглядати в умовах
цивілізаційного вибору українського народу та регіональної
диференціації електорального простору. В цей час в нашій
державі сформувався феномен внутрішньої двовекторності: з
одного боку, частина населення підтримувала інтеграцію до
Європейського союзу і НАТО, а інша – прихильно ставилася
до утворення союзу з Росією і Білоруссю.

Події «Помаранчевої революції» яскраво засвідчили, що
роль у формуванні сепаратистських ідей під час
президентських виборів 2004 р. відігравали представники
політичних сил Кремля, про що свідчать сіверськодонецький
з’їзд за участі мера Москви Ю. Лужкова та заяви К. Затулін про
зацікавленість Росії у федералізації України.

Водночас проросійські організації на сході України
посилювали «антипомаранчеву істерію» новими міфами про
націоналізм та «ненависть» В. Ющенка до жителів Донбасу.
Однак не можна ототожнювати політичні погляди всіх росіян.
Якщо у Донецькій та Луганській областях, АР Крим вони
переважно підтримували проросійські політичні сили і їхніх
кандидатів, то в інших регіонах голосували здебільшого за тих
кандидатів, що й українці [51]. Про підтримку на
президентських виборах В. Ющенка заявили кримські татари,
сподіваючись на подальше законодавче вирішення статусу
корінного народу Кримського півострова. Багато кримських
татар підтримували територіальну цілісність України і
виступали проти федералізації південно-східних областей.

У ході виборчих перегонів активізувався русинський
політичний рух, спрямований на визнання їх в Україні і світі
як окремого етносу. Провладний кандидат від партії регіонів
отримав більшість в угорськомовних регіонах Закарпаття,
зокрема, на Берегівщині, незважаючи на близькість угорцям
євроатлантичного шляху розвитку. У другому турі
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президентських виборів Товариство угорської культури
Закарпаття підтримало проєвропейського кандидата
В. Ющенка. 

Підтримку євроінтеграційному курсу на виборах вислови
євреї, поляки, румуни та інші національні меншини.

Скориставшись внутрішньою нестабільністю в Україні
2005-2010 рр., деякі країни-сусіди спробували задовольнити
власні економічні й політичні інтереси. Так, Румунія висунула
претензії щодо острова Зміїний та каналу Дунай – Чорне море,
Росія – активізувала блокування євроатлантичної інтеграції
України, Угорщина – нагнітала політичні пристрасті довкола
своїх однородців, Польща – нагадала про розбіжності в
історичних оцінках окремих подій (діяльність ОУН-УПА тощо)
[5, с. 63]. Після «Помаранчевої революції» Москва переглядає
політику опори на першу особу країни, зробивши ставку на
російську діаспору в Україні [12, с. 217]. Використовуючи
потужні пропагандистські інструменти впливу на свідомість
українського населення, зокрема, мовне та релігійне питання,
нарощувала свій вплив в Україні через проросійські організації
[30] в Донецькій, Луганській, Харківській, Одеській областях
[31, с. 128]. У проєктах російських політиків Україна поставала
безпосереднім об’єктом реалізації панросійської ідентичності.
По суті, законодавча база РФ закріплювала основні положення
неоімперської політики впливу на власну діаспору у
пострадянських країнах, тиску на уряди з метою прийняття
вигідних Кремлю рішень, проводила інформаційну експансію,
завойовуючи український телепростір. Активізувалися
російські організації на Кримському півострові – «Русская
община Крыма», «Російський блок», «Русская община
Севастополя», народний фронт «Севастополь-Крым-Россия»
[18, с. 45] та ін.

Росія не лише інформаційно підтримувала проросійські
організації на території півострова, але й надавала їм
фінансування. Кремль вважав їх прототипами російських
політичних структур в Україні, своєрідним фундаментом для
розгортання «русского мира» на українських теренах
[42, с. 521].
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Дестабілізуючу роль у Криму відігравало місцеве
самоврядування Севастополя, де проживало на постійній
основі 30 тис. громадян Росії, колишніх військових. З року в
рік зростав контингент військових з російськими паспортами
[2, с. 467-468], які підтримували приєднання півострова до
Росії. 

Водночас етнічні і релігійні відмінності східної і західної
України Росія використовувала для дестабілізації всередині
країни з метою послаблення ролі України в чорноморському
басейні та перешкоджання співпраці з ЄС і НАТО [1].

Найбільшої гостроти у південно-східних областях
України набуло політизоване мовне питання, яке зводилося до
вигаданих російською пропагандою утисків російської мови та
захисту прав співвітчизників, маніпулювання історичними
фактами, які вихоплювалися з контексту подій чи
цілеспрямовано фальсифікувалися в інформаційному просторі
[42, с. 521; 23, с. 147; 2, с. 630].

Упродовж 2006-2009 рр. південь України знову став
епіцентром активізації проросійського радикального руху
[10, с. 260], де з 1990-х рр. поширювалися ідеї створення
самостійного Новоросійського краю [3, с. 259]. Політичні сили
«Родина», «Единая Одесса», «Единое отечество» за фінансової
підтримки Кремля поширювали антиукраїнську істерію,
провокували зіткнення між проросійськими і проукраїнськими
організаціями, розпалювали міжнаціональну ворожнечу [20].
Водночас спостерігався черговий тиск русинського руху
Закарпаття, фінансованого в 2008-2009 рр. російським
урядовим фондом «Русский мир» [2, с. 720]. Окрім
проросійських організацій русинський рух підтримували УПЦ
Московського Патріархату та РПЦ. А 23 грудня 2008 р.
самопроголошена «Республіка Підкарпатська Русь» звернулася
до Державної Думи Російської Федерації з проханням визнати
її незалежність [36, с. 49], що й зумовило відкриття в Україні
кримінального провадження по цьому факту.

Строкатий етнічний склад карпатського єврорегіону як
збагачував добросусідську співпрацю країн і народів у єдиному
економічному просторі [9], так і неодноразово демонстрував
прояви сепаратизму через втручання певних політичних сил
країн-сусідів в українські справи. 
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У 2010 році відбулися кардинальні зміни
зовнішньополітичного курсу України, що, як відомо, в
майбутньому стало загрозою національній безпеці країни.
Зокрема, прийнятий у 2012 р. Закон України «Про засади
державної мовної політики» фактично став джерелом
конфліктів і породжував етнополітичну дезінтеграцію України
[11, с. 48-49]. Зміцнення позиції російської мови в Україні стало
важливим складником реалізації концепції «русского мира»
через федеральну цільову програму «Російська мова», яка
передбачала фінансову підтримку поширенню російської мови
за кордоном. З огляду на засилля проросійських сил у владних
структурах України, такі дії дестабілізовували етнополітичні
процеси та поглиблювали цивілізаційний розкол між
україномовним і російськомовним населенням країни.

Спроби запровадження російської мови як регіональної
у Запоріжжі, Луганську, Одесі, Дніпропетровську (Дніпро) та
інших містах спричинили низку акцій протесту [25, с. 120]. 

Як бачимо спроби української влади під прикриттям
модернізації законодавства для інтеграції в ЄС лише
посилювала мовні конфлікти замість того, щоб їх
упереджувати. Цим скористалася Росія, яка прагнула зберегти
політичний вплив на Україну та сформувати буферну зону між
країнами НАТО та РФ. Водночас в українському суспільстві
посилювалися розбіжності щодо вибору суспільно-політичної
моделі розвитку країни, геополітичних орієнтацій, державної
мови [7, с. 137]. Якщо в південно-східному регіоні переважали
цінності робітничого сегменту, а русифіковане населення
традиційно орієнтувалося на Росію, то в західних областях
збереглися традиції консолідації на національному ґрунті
[25, с. 184-185]. На думку дослідників, російський імперсько-
метанаціональний та український етнонаціональний культурні
проєкти перебували в постійному структурному конфлікті
через несумісність культурних кодів [26, с. 191].

Водночас поширення історичних міфів проросійськими
силами сприяло формуванню російських цінностей в окремих
категорій населення та помилкової самоідентифікації.
Найбільше поширилося це явище на Кримському півострові, в
Донбасі і Одеській області.
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Після прийняття 1 липня 2010 р. Закону України «Про
засади зовнішньої і внутрішньої політики», було скасовувно
курс на зближення з НАТО [8, с. 117-118], а Російська
Федерація запустила механізм роздроблення країни за
національною ознакою на кшталт Молдови чи Грузії, куди
згодом вводилися російські війська на непідконтрольні
території. 

Водночас спостерігалося використання «русинського
питання» для штучної дестабілізації суспільно-політичного
життя на Закарпатті, провокування розколу між мешканцями
краю на мовно-етнічному ґрунті як з боку окремих русинських
організацій, так і розвідувальних структур і агентів впливу
Росії [44, с. 29-30]. У період російсько-українського збройного
протистояння угорська політична партія «Йоббік» виконувала
роль спостерігача під час російських референдумів у Криму і
на Донбасі. Політичне загравання Угорщини з РФ один із
ймовірних складників реалізації ідеї створення «Великої
Угорщини» внаслідок включення до її складу Закарпаття, що
пропагуються парламентською партією «Йоббік».

Після Революції гідності 2013-2014 рр. можна
виокремити регіони потенційних міжетнічних протистоянь, що
загрожували національній безпеці України, зокрема Закарпаття
і Одеську область [14]. Русини Закарпаття, маючи мережу
громадських організацій, періодично активізовували свою
політичну діяльність. Представники проросійського напрямку,
зокрема, Д. Сидор і П. Гецко [46] вимагали визнання окремої
«русинської національності», надання автономії або навіть
незалежності регіону Закарпаття [14; 43]. У 2016 р. русинський
рух Закарпаття структуризувався і мав помітну тенденцію до
зрощування з проросійськими сепаратистськими політичними
партіями в Україні.

Після окупації РФ окремих регіонів Донецької і
Луганської областей Угорщина послабила тиск на Україну
щодо створення Притисянського автономного району. Проте
угорська правляча партія «Фідес» не відмовилася від ідеї
подвійного громадянства для угорців Закарпаття [39].
Будапештом не відкидаються спроби добитися територіально-
культурної автономії для угорців у Закарпатській області. Там
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діють політичні партії етнічних угорців – Партія Угорців
України і Демократична партія угорців України [17; 19; 38].

За даними А. Дегтеренко, в Одеській області в 2001 р.
«компактно проживали 74 % болгар України, зокрема, в
Болградському районі – 60,8 %, молдовська національна
меншина чисельністю 123,8 тис. осіб, а також менш чисельні
етнічні громади румунів, ромів, гагаузів, поляків, албанців. На
території регіону діяло165 національно-культурних товариств»
[14; 6].

На громаду болгар і молдован здійснюється певний вплив
з боку російських спецслужб, що перебувають у невизнаній
Придністровській Молдавській республіці, з метою
дестабілізації суспільно-політичної обстановки на півдні
України. Прикладом може слугувати звернення «болгарської
діаспори» до Президента України від 27 червня 2016 р. про
надання територіальної автономії болгарам в Одеській та
Херсонській областях [4]. 

Відсутність належної взаємодії Одеської ОДА з
місцевими громадами, особливо Болградського району, де
компактно проживає болгарська нацменшина, протидія
опозиційних сил курсу на децентралізацію та укрупнення
місцевих громад, спричинили дестабілізацію суспільно-
політичного життя в цьому регіоні. До згаданих обставин слід
додати і відкриту дезінформацію з боку антиукраїнських сил
про ймовірне розділення Болградського району і болгарської
нацменшини.

Важливу роль в процесах політизації етнічності відіграє
мовний чинник. Як показують соціологічні дослідження, існує
кореляційна залежність між мовно-етнічною ідентичністю
частини громадян та їхньою вразливістю перед проросійською
пропагандою. На думку А. Дегтеренко [22], «російськомовні
громадяни та представники російського етносу можуть бути
більш схильними до сприйняття російської пропаганди».

Окрім того, категорія нацменшин з найменшою
зайнятістю в інтелектуальній сфері найбільше відкрита до
інформаційного впливу. Мова йде про болгар і угорців, які
перебувають під потужним впливом антиукраїнської
пропаганди з боку адептів «русского мира» [14]..
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Після 2014 р. Російська Федерація посилювала свій вплив
на країни, що межують з Україною, зокрема, Угорщину на
державному рівні та маргінальних націоналістичних партій. У
березні 2014 р. угорська партія ЙОББІК провела перед
будівлею МЗС Угорщини чергову антиукраїнську акцію під
гаслами «Самовизначення Закарпаттю!» та «Угорщина вимагає
повернення Закарпаття!». Водночас окупація Криму і бойові дії
на Донбасі продемонстрували неготовність України
протистояти інформаційним війнам з боку РФ. Закриття
Представництва МЗС України в Ужгороді, звільнення
Надзвичайного і Повноважного Посла України в Угорщині при
неможливості призначення нового до інаугурації Президента
України помітно послаблювали здатність України адекватно
реагувати на виклики часу.

У прицілі «гібридної війни» Російської Федерації проти
України перебували південно-східні регіони з великою
коцентрацією етнічних росіян. Багаторічна російська
пропаганда, співпраця технічно застарілого промислового
комплексу цих регіонів з російськими підрпиємствами, експорт
товарів до РФ формували проросійську налаштованість
населення південних і східних областей України. Водночас
Російська Федерація провокувала сепаратистські настрої серед
населення південно-східних регіонів, формувала проросійські
групи впливу з місцевих еліт, відроджувала проросійські рухи
та організації, постійно здійснювала інформаційно-
пропагандистський вплив на російськомовне населення з
метою створення штучних національно-культурних автономій.

Навесні 2016 р. у м. Одесі та влітку 2017 р. в Запорізькій
і Одеській областях робилися спроби імпровізувати для
російських ЗМІ порушення прав болгар України шляхом
перекривання автомагістралей із болгарськими прапорами та
плакатами пропагандистського змісту [41].

На тлі прийняття нової законодавчої, нормативно-
правової бази в освіті України активізувалися мовні пристрасті
з боку Угорщини [40]. Відомо, що закінчивши угорську школу,
не володіючи державною українською мовою, молодь вступала
на навчання в Закарпатський угорський інститут
ім. Ф. Ракоці ІІ. і фактично в такий спосіб попадала в
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самоізоляцію, не інтегруючись у всеукраїнський політичний,
соціокультурний простір.

Прагнення української влади залучити угорську
нацменшину до державотворення через поширення державної
мови наштовхнулися на спротив угорського уряду, який
побачив у цьому загрозу правам угорців в Україні. У відповідь
Угорщина блокує проведення зустрічей Україна-НАТО на
міністерському та найвищому рівнях [48; 21]. Загострення
етнонаціональної ситуації в Закарпатті певним чином пов’язане
із зовнішньополітичним впливом Російської Федерації на
країни-члени ЄС, зокрема Угорщину, з питань зняття
економічних санкцій з РФ [45; 13]. На відміну від угорського
уряду, який вбачає в законі «Про освіту» загрозу правам угорців
в Україні, Польща і Україна знайшли взаєморозуміння щодо
мовної статті нового Закону [47]. Такий підхід сприяв розвитку
українсько-польських відносин і польської національної
меншини в Україні.

Водночас посилюється політика русифікації в
анексованому РФ Криму та окремих регіонах Донецької і
Луганської областей. Закриваються україномовні школи і
класи, до мінімуму зводиться вивчення кримськотатарської
мови в освітніх закладах окупованих територій, нав’язується
імперська ідеологія «русского мира».

Отже, в першій половині 1990-х рр. органам державної
влади України вдалося не допустити загострення міжетнічних
відносин у найважливіших сферах суспільного життя та
залучити нацменшини до її розбудови попри потужний
економічний і політичний тиск Російської Федерації. В другій
половині 1990-х рр. із метою досягнення своїх цілей було
використано весь арсенал російської силової дипломатії та
мовну проблематику, що загострювало в Україні
міжнаціональні відносини на тлі соціально-економічних
труднощів. Характерними маркерами тогочасного суспільно-
політичного життя України стали відсутність чіткої стратегії
розбудови міжнаціональних відносин та загравання з
російською нацменшиною на догоду Москві; штучне
нарощування шовіністичних настроїв серед проросійських
товариств, які заперечували існування української нації;
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активізація російської пропагандистської машини під приводом
захисту прав «соотечественников» за кордоном [24, с. 327]. На
початку ХХІ століття, під час «Помаранчевої революції» і на
президентських виборах національні меншини виявили
активну позицію в обох таборах, оскільки з перемогою того чи
іншого кандидата пов’язувалися певні етнополітичні
очікування. Більшість національних меншин України
підтримувала проєвропейський шлях розвитку, що викликало
велику роздратованість російських політтехнологів. Однак
уроки «Помаранчевої революції» політики не засвоїли до кінця.
У час політичної нестабільності 2005-2010 рр. активізувався
зовнішній вплив на етнополітичну ситуацію в Україні, а
відсутність державної концепції етнонаціональної політики,
невідповідність законодавчої бази національних меншин
викликом часу лише полегшували таке втручання у внутрішні
справи України. В 2010-2014 рр. українською владою було
допущено низку стратегічних прорахунків, що посилювали
міжетнічну напругу в країні. Окрім того, не було прийнято
закон про концепцію державної етнонаціональної політики, де
чітко визначалася б стратегія відносин держави з різними
етнічними групами, зокрема з тими, що компактно проживають
на прикордонні з «материнськими державами». Враховуючи
засилля агентів російського впливу у владних та безпекових
структурах України в 2010–2014 рр., превентивна політика
щодо покращення етнополітичної ситуації в регіоні не могла
бути ефективною, навпаки штучно продукувалися нові сценарії
етнополітичних конфліктів, що призвело згодом до анексії
Криму та війни на Донбасі. 

Таким чином, на сучасному етапі потрібен поглиблений
діалог між органами влади і етнічними громадами, що
сприятиме гармонізації міжетнічних відносин,
соціокультурному розвитку і розв’язанню нагальних
економічних питань. Завдяки такій політиці нейтралізується
деструктивний зовнішньополітичний вплив на
етнонаціональну сферу України. Водночас гармонізація
міжнаціональних відносин, зебезпечення демократичного
розвитку нацменшини у всіх сферах суспільного життя,
консолідація на базі європейських цінностей – важливий
складник безпекової стратегії сучасної Української держави.
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Початок 2020 року ознаменувався появою й поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19. Показово, що поява цього
захворювання спричинила в суспільствах не лише інфікування
вірусом, а й низку масових психічних розладів, які в умовах
інформаційного суспільства можуть бути вкрай небезпечними.
При цьому, не останню роль у формуванні, зокрема, панічних
настроїв у суспільстві відіграють ЗМІ та соціальні мережі, які
є основними розповсюджувачами не лише конструктивної, а й
фейкової інформації.

На сьогоднішній день, у зв’язку з нестачею часу, не існує
фундаментальних психологічних досліджень, які вивчають
вплив медіаповідомлень про COVID-19 на психічне здоров’я
українців в умовах карантину. Однак фахівцями ДУ «Інститут
громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України»
наразі виконуються два дослідницькі проєкти щодо вивчення
впливу соціальної ізоляції в умовах пандемії COVID-19 на
психічне здоров’я дитячого і дорослого населення [8]. Також
вплив карантинних і коронавірусних новин на емоційний стан
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українців досліджує й Наріман Дарвішов – практичний
психолог, аспірант кафедри психодіагностики та клінічної
психології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка [14].

Слід відзначити, що життя в умовах карантину по-
різному вплинуло на психічне здоров’я українців. Зокрема,
результати опитування проведеного Соціологічною групою
«Рейтинг» 22 квітня 2020 р. зафіксували наявність в
респондентів ознак депресії, тривожності, паніки, втоми та
розладів сну. Порівнюючи результати опитування з
попередніми двома хвилями (І хвиля – 27-28.03, ІІ хвиля – 3-
4.04) помітно незначне зростання депресії та падіння
тривожності. Рівні паніки, втоми та розладів сну залишилися
на тому ж рівні. На думку фахівців, підвищення рівня депресії
ймовірно пов’язане із фізичними обмеженнями
(малорухливість, менша активність) та відсутністю достатньої
кількості зовнішніх подразників: нових вражень, подій,
інтенсивності взаємодії з іншими. Життя на карантині – це
часто «день бабака», – монотонна одноманітність, яка
призводить до зниження настрою, млявості. До того ж депресія
міцно пов’язана із втомою (чим вищий рівень втоми, тим
вищий – депресії) та розладами сну (так само). Виявлена
соціологами тривожність є ситуативною (виникає внаслідок дії
незвичних стресових факторів середовища), на відміну від
особистісної, яка є константною психологічною властивістю
індивідів. Падіння такої тривожності вірогідно пов’язане з
адаптацією до нових умов, зниженням відчуття невизначеності.
Карантин перестав бути незнайомим явищем, а саме такі явища
змушують людину тривожитися. Рівень паніки в цілому від
початку карантину залишався на дуже помірних рівнях, а її
зростання видавалося малоймовірним, оскільки цей стан
виникає у відповідь на реальну або вдавану серйозну загрозу,
пов’язану із сильними негативними переживаннями щодо
незвичної ситуації. До того ж паніка у психологічно здорової
людини – це короткочасний стан – від декількох хвилин до
декількох днів, які вже минули від початку карантину [9]. На
думку професора кафедри психіатрії, наркології та медичної
психології Харківського національного медичного

187

Випуск 3



університету, доктора медичних наук Володимира Коростія,
стресовість наявної ситуації пояснюється також зміною
загального життєвого стереотипу й соціального ритму, що
змушує нас адаптуватися до нових умов [6].

Примітно, що серед тих, хто має роботу соціологи
зафіксували нижчі показники розладів сну та депресії, аніж у
тих, хто працює хоча б віддалено. Робота допомагає
урізноманітнити життя на карантині, частково зберегти
активність, спілкування та взаємодію, відволіктися від
негативних думок і мати більш усталений розпорядок дня.
Попри це, в усіх категоріях практично однакові індекси втоми.
Також серед тих, хто працює у віддаленому режимі рівень
тривоги та паніки вищий, аніж в тих, хто ходить на роботу,
оскільки працювати віддалено – це незвична ситуація, яка
потребувала адаптації, до цих пір багато процесів ще не
налагоджені, є частина завдань, які загалом неможливо зробити
віддалено, або якість виконання яких знижена. Ті, хто мають
можливість ходити на роботу, зберегли більшу частину свого
звичайного життя та робочої взаємодії, ніж ті, хто працює
віддалено [9].

Атмосфера у сім’ї є важливим фактором впливу на
психоемоційний стан опитуваних. Напруженість у родинних
відносинах відносно частіше спостерігалася у віковій групі 30-
39 років, в яких зазвичай були діти дошкільного або молодшого
шкільного віку, що створювало додаткову напругу та
навантаження. Натомість найбільш спокійними були
представники старшого віку. Серед тих, хто характеризував
сімейні відносини як спокійні, рівень негативних емоцій і
станів значно нижчий, ніж в інших. Сім’я у цьому випадку
виступала ресурсом підтримки у ситуації карантину і
допомагала знизити напругу та стрес. Психоемоційний стан
тих, хто вважав, що його взаємовідносини у сім’ї мають різний
характер, схожий до тих, хто не має взагалі відносин. Винятком
був рівень тривоги, який у сімейних є вищим. Серед тих, хто
не перебував у відносинах, тривожність на такому ж рівні, як у
тих, хто вважав свої відносини спокійними [9].

Важливо наголосити, що серед тих, хто перебував у
напружених стосунках, рівень негативних психоемоційних
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станів був дуже високий. У їхньому випадку сім’я, навпаки,
була додатковим подразником та стресором, не створювала
підтримки, відчуття захищеності. До того ж на карантині, мало
можливостей проводити менше часу в родині із напруженими
стосунками – перебування всіх разом тривалий час було
додатковим фактором погіршення і без того конфліктної
атмосфери. Саме тому, фахівці робили припущення, що саме
ця група у посткарантинні часи буде групою ризику щодо
зростання кількості розлучень [9].

Також психотерапевти не виключають, що рівень
тривалих психосоціальних наслідків пандемії коронавірусної
хвороби, стане очевидним лише за кілька місяців. Особливо
вразливі в цій ситуації люди з наявними певними психічними
захворюваннями або ті, хто колись пережив схожу емоційну
ситуацію. Німецькі фахівці попереджають, що побічні ефекти
пандемії можуть активізувати флешбеки та спогади про
набагато гіршу травму з минулого, а отже, реактивувати
посттравматичний стресовий розлад [6].

Як бачимо, соціологічні виміри поки фіксують симптоми
психічних розладів у різних категорій населення, однак ця
характеристика не дає вичерпної відповіді на питання: «Як
вплинули потоки новин та інформація у ЗМІ про коронавірус
на психоемоційний стан українців?».

Щоб зрозуміти важливість цього питання слід звернути
увагу на те, що станом на 25 березня 2020 р. 81,8 %
українського населення було стурбоване проблемою
коронавірусу, а 40,1 % вважали, що він може мати
катастрофічні наслідки для людства. Щодня за інформацією
стосовно коронавірусу слідкувало 74,4 % респондентів, а
основними джерелами інформації є телебачення (44,7 %) та
Інтернет (43,6 %) [13]. На середину квітня проблема
коронавірусу турбувала більш ніж чверть населення України
[1]. При цьому слід відзначити, що і панічні, і надміру
оптимістичні дописи в соціальних мережах переважно
посилаються на фейкові та маніпулятивні дані.

Характерно, що однією з причин поширення неправдивої
інформації про коронавірус стала несвоєчасно проведена
інформаційна кампанія державних структур України по
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роз’ясненню ситуації, пов’язаної з COVID-19, яка спонукала
людей споживати будь-яку інформацію без ретельної перевірки
джерел її поширення. Як наслідок, в Україні особливо серед
користувачів соцмереж почали зростати панічні настрої. Адже
не слід забувати, що мозок людини пріоритизує негативні
новини. Цю тезу у своєму дослідженні підтверджують,
зокрема, Стюарт Сорока (Stuart Soroka) та Стівен МакАдамс
(Stephen McAdams) [3]. 

Не менш важливо, що найбільше підвладні маніпуляціям
в темі коронавірусу виявилися жінки, які раніше порівняно
мало цікавилися політикою [11]; батьки малолітніх дітей, які
гостро реагували на фейки у месенджерах і групах у
соцмережах про так звану заборону дітям гуляти на вулиці під
час карантину [5] та літні люди [4].

Попри відсутність фундаментальних соціологічних
вимірювань, щодо впливу новин та інформації у ЗМІ про
коронавірус на психоемоційний стан українців, громадські
організації й державні установи усвідомлюють реальну
небезпеку від поширення фейкових медіаповідомлень.
Зокрема, майже відразу після запровадження карантину
Національна Психологічна Асоціація України оприлюднила
Маніфест «Спільна заява українських асоціацій фахівців у
галузі психічного здоров’я», де закликала українців перевіряти
інформацію, перш ніж її транслювати, звертатися за допомогою
до фахівців, не допускати витоку персональних даних, берегти
медичну таємницю, популяризувати конструктивні проєкти та
ідеї, спрямовані на співпрацю та кооперацію, підтримувати
ініціативи громад на місцях, спонукати до розповсюдження
вдалих прикладів згуртованості та взаємодопомоги [10].

Також поява COVID-19 та масових фейків про цю
хворобу привернули увагу цілої низки фактчекерних
організацій, незалежних аналітичних центрів і науково-
дослідних інституцій, які займаються спростуванням фейків та
поширенням правдивої інформації. Серед них слід виділити
такі фактчекерні медіаресурси як «Texty» та «VoxUkraine» [15].
Також українські журналісти та фактчекери запустили спільну
платформу з перевірки інформації про коронавірус – «По той
бік пандемії». Ця волонтерська ініціатива об’єднала
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журналістів, аналітиків і фактчекерів редакцій «По той бік
новин» (ІРРП – Інститут розвитку регіональної преси),
«БезБрехні» (BezBrehni), «Наші гроші», Львів, «Кавун.City»,
«Букви», а також незалежних фахівців-аналітиків із України та
Німеччини [7].

Фактчекери не лише спростовують найпоширеніші фейки
про COVID-19, а й розробили ряд правил, які стосуються
інформаційної гігієни в умовах карантину. Наприклад, Флора
Кармайкл і Маріанна Спрінг рекомендують, задля того щоб
зупинити поширення неправдивої інформації дотримуватися
таких правил: 1) зупиніться і подумайте; 2) перевірте джерело;
3) задумайтеся чи може це бути фальшивкою?; 4) не певен – не
ділися; 5) перевіряйте кожен факт окремо; 6) обережно, емоції!;
7) не забувайте про упередженість [12]. А британські
фактчекери Full Fact підготували для читачів невеликий гайд,
який дозволяє перевірити новини та заяви щодо нового
коронавірусу на правдивість. Поради експертів виглядають так: 

не довіряйте анонімним джерелам. І ні, «дядько друга, у–
якого є знайомий в уряді» – це не надійне джерело. І доктор
Тім теж;

якщо джерело надійне, перевірте саму інформацію.–
Зрозуміло, що даним ВООЗ довіряють. Але якщо ви бачите на
сторонньому сайті заяву речника ВООЗ, варто перевірити, чи
справді він таке казав.

Також фактчекери склали список надійних сайтів, які
мають інформацію про коронавірус: сайт ВООЗ; Європейський
центр контролю захворювань; Центр контролю та
профілактики захворювань США; база даних The International
Fact Checking Network (IFCN); дані про коронавірус
Університету Джона Гопкінса; список надійних експертів у
Twitter; безкоштовний онлайн-курс про коронавірус від
Лондонської школи гігієни та тропічної медицини [2].

Отже, поява й поширення коронавірусної хвороби мало
як конструктивний, так і деструктивний вплив на
психоемоційний стан українців. Саме тому, у запропонованій
статті було зроблено спробу виявити взаємозв’язки між
поширенням інформації про хворобу COVID-19 та впливом цієї
інформації на психічне здоров’я населення України. Однак у
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зв’язку з тим, що на сьогодні відсутні результати прикладних
досліджень у цій царині, говорити про виключний вплив
медіаповідомлень на психоемоційний стан українців зарано.
Наявні джерела дають змогу говорити лише про те, що з одного
боку, запровадження карантину й самоізоляція підвела риску у
питанні залежності сучасного суспільства від інформації й
соціальних медіа. З іншого – показала, що інформація в
сучасних медіаканалах часто апелює до емоцій та спотворює
реальність, впливаючи таким чином на стан психічного
здоров’я населення. Саме тому, українцям слід більше уваги
приділяти питанням медіаграмотності, інформаційної гігієни
та інформаційного імунітету. Якщо цей імунітет в суспільстві
буде на високому рівні, то легше буде ідентифікувати
маніпуляцію чи вірус, зрозуміти, наскільки він небезпечний і
як з ним упоратися. З цією метою психологами та фахівцями з
медіаграмотності вироблено низку рекомендацій, які
стосуються інформаційної гігієни, покликаної запобігти
формуванню панічних настроїв у суспільстві.
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У тварин різних екологічних ніш (літаючі, наземні,
землерийні) закріпленоадаптивні анатомо-морфологічні
особливості, які виробилися в процесі їх фізичного
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навантаження. Так, лопатка у птахів схожа на ребро, а у
ссавців ‒ на лопату, грудна кістка птахів має потужний кіль,
який відсутній у ссавців. Основне фізичне навантаження під
час польоту пов’язане із опусканням крила. Цей тип
пересування сформував потужний великий і малий грудні м’язи
та масивну грудну кістку з кілем для їх кріплення. Натомість
для підтримання важкого черепа ссавців, з горизонтальним
розташуванням тіла, сформувалася велика м’язова маса спини
і плоска лопатка з кілем і хребці з високими остистими
відростками для їх прикріплення. У стрибаючих тварин для
зміцнення кінцівки зрослися велика і мала гомілки, а в риючого
крота на передній кінцівці з’явився «шостий палець» і значно
зміцнився плечовий пояс [3; 4]. 

Взаємозв’язок між характером фізичного навантаження
та особливістю формування скелету було виявлено J. Wolff ще
в кінці ХІХ ст. [29; 2]. Закон Вольфа можна пояснити
спрощеними тезами: 1) кістка пристосовується до певного типу
механічного навантаження, як і цілісний організм; 2) форма
кістки залежить від її функції; 3) якщо кістка зазнає
навантаження ‒ вона відновлюється, якщо не отримує його ‒
відмирає.

У другій половині ХХ ст. H. Frost запропонував теорію
механостату [9; 10]. Згідно з його теорією певний тип
фізичного навантаження модулює і ремоделює не лише форму
кістки, а й її внутрішню геометрію чи просторову будову, ніби
модельєр проєктує і шиє одяг. 

З поступом цивілізації гіподинамія стала невід’ємною
тенденцією розвитку сучасного світу. На теренах України
близько 3,5 млн жителів мають системне захворювання кісток ‒
остеопороз [5]. Натомість позитивний і негативний вплив
фізичного навантаження на механостат кісток скелету, стан
суглобів і сухожиль, механізм їх щоденного руйнування і
відтворення досліджений недостатньо. Зазначена проблема
актуальна і потребує усестороннього вивчення з точки зору
біологічних основ теорії та методики зміцнення рухового
апарату людей різного віку засобами пліометрії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що
скелет людини виконує такі основні функції: 1) опори для усіх
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органів; до нього прикріплюються поперечно-посмуговані
м’язи; 2) в губчастих частинах хребців, ребер, стопи, кисті,
кінців стегнової, плечової, ліктьової, променевої та ін. кісток
створюються запаси Са2+. Йони Са2+ необхідні для формування
неорганічної частини кісткової тканини та більшості
біохімічних процесів в організмі людини. Між клітинами, в
ендоплазматичній сітці та мітохондріях концентрація йонів
Са2+ (10-3М) в 10 000  ̶   100 000 разів вища, ніж у цитоплазмі
(10-7М ‒ 10-8М).

Перед м’язовим скороченням Са2+-канали відкриваються
і Са2+ «під тиском» виходить в цитоплазму до скоротливих
міофібрил. Вихід Са2+ із міжклітинної речовини,
ендоплазматичної сітки та мітохондрій в цитоплазму клітини
можна порівняти з виходом повітря із пробитої камери
автомобіля (2,5 атмосфери в шині проти 1 ‒ зовні). Повернути
Са2+ назад у свої «депо» без затрат енергії не можна. У стані
спокою Са2+-канали мембран клітини, ендоплазматичної сітки
та мітохондрій закриті. Вони відкриваються після надходження
нервового імпульсу (біоструму). Затим Са2+ проникає в
цитоплазму і запускає механізм скорочення м’язового волокна.
Для розслаблення м’яза необхідно повернути Са2+ назад до
своїх «складів». Для цього потрібна енергія АТФ. Якщо її не
вистачає ‒ наступає судома (рис. 1). 

Рис. 1
Розподіл йонів кальцію в клітині і міжклітинній речовині
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На рисунку-схемі (рис. 2) видно, що йони Са2+ можуть
потрапити всередину м’язових волокон (в цитоплазму) через їх
мембрани кількома шляхами: 1) за допомогою спеціальних
перенощиків (іонофорів) ‒ енергозатратний шлях; 2) через
спеціальні Са2+ канали ‒ «без затрат енергії»; 3) через отвори у
пошкодженій мембрані ‒ «аварійний шлях».

Рис. 2
Шляхи надходження Са2+ в м’язове волокно

М’яз скорочується лише після збільшення концентрації
Са2+ в саркоплазмі м’язових волокон з 10-7М – 10-8М до 10-3М.
Швидке наростання вмісту Са2+ називають кальцієвим залпом.
Для цього відкриваються кальцієві канали і Са2+ під тиском
надходить у м’язове волокно. М’яз розслаблюється, коли
кальцій перекачується із цитоплазми назад у свої комори ‒ в
міжклітинну речовину, ендоплазматичну сітку та мітохондрії.
Для цього необхідна енергія АТФ. Унаслідок тривалого
тренування енергія АТФ вичерпується. Якщо зробити різкий,
швидкий і потужний рух АТФ не встигає відновитися ‒
наступає судома. 

Водночас, якщо концентрація Са2+ в цитоплазмі м’язових
волокон тривалий час залишається високою ‒ м’яз судомить, а
волокна гинуть. Кальцієве перевантаження цитоплазми
м’язового волокна пов’язане з тим, що Са2+ не відкачується з
цитоплазми у мітохондрії, ендоплазматичну сітку та
міжклітинну речовину через недостачу енергії. При підвищеній
концентрації Са2+ спайки між актином і міозином не
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розпадаються ‒ наступає судома; додатково Са2+ потрапляє в
цитоплазму через пошкоджені мембрани [1].

Ключовим у механізмі пошкодження мембран м’язових
волокон, мітохондрій та ендоплазматичної сітки вважають
активацію ферменту фосфоліпази А. Фосфоліпаза пошкоджує
будівельні цеглини мембран ‒ фосфоліпіди. Звичайні
фосфоліпіди мають по два хвости, які усіляко ховаються від
води (гідрофобні) і головки, які притягують воду (гідрофільні).
У цілісній мембрані головки спрямовані до води, яка є
всередині та зовні клітини. Хвости високомолекулярних
жирних кислот ховаються від неї в товщі мембрани. Таким
чином, вода шикує їх молекули у подвійний шар (на рис. 3
ліворуч). У мембрані фосфоліпіди мають форму циліндра (на
рис. 3 ліворуч). Фосфоліпаза А «травмує» фосфоліпід, він
втрачає один хвіст і набуває форму конуса (на рис. 3 в центрі).
З конічних цеглинок самочинно утворюються кульки (міцели),
а не подвійний шар (на рис. 3 праворуч). Це теж мембрана, але
‒ бракована. «Дірява» мембрана неконтрольовано пропускає
надлишковий Са2+ і м’язове волокно гине!

Рис. 3
Пошкодження цілісності мембрани м’язового волокна

тривалим надлишком Са2+

Для м’язового скорочення йони Са2+ важливі тому, що
вони: запускають механізм скорочення м’язів − розблоковують
активний центр на актині для утворення спайки між його
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активним центром та головкою міозину; вмикають процес
вироблення енергії − на міозинових нитках в АТФ-азному
енергетичному центрі розпочинається розпад АТФ і утворення
енергії; захищають м’язи від судоми – енергія потрібна не лише
для скорочення, а й для розслаблення. При недостачі енергії
м’яз не може розслабитися й наступає судома. 

Паратгормон підвищує концентрацію йонів Са2+ у крові
та м’язах. Йони кальцію забезпечують збільшення сили,
швидкості, потужності спортсмена і зменшують ймовірність
виникнення судоми. Паратгормон − супутник стресу, змагань
та тренувань. Кальцитонін утворюється в щитовидній залозі й
проявляє протилежну дію. Кальцитонін – супутник
відновлювального процесу. Механізм регуляції Са2+ у м’язах
під час фізичного навантаження та відновлення ми
представили у вигляді схеми (рис.  4)
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Рис. 4
Гормональний механізм регуляції Са2+ у м’язах під час

фізичного навантаження та відновлення

Упродовж всього життя в кістках проходять два
протилежних процеси – руйнування і відновлення. Кожні 10
років в організмі людини відбувається повна заміна кісткової
тканини. Ці функції виконують живі клітини кістки: будують і
відновлюють – остеобласти та остеоцити; руйнують –
остеокласти (макрофаги-пожирачі).
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Молоді остеобласти та зрілі остеоцити забезпечують
біосинтез органічних компонентів кісткової тканини –
колагену, гіалуронової кислоти, протеогліканів, остеокальцину
(білок–Са2+) і відкладання мінеральних кристалів
гідрооксіапатиту Са10(P04)6(ОН)2, таортофосфату кальцію
Са3(P04)2 вздовж колагенових фібрил. 

За формою остеоцит дещо схожий на нервову клітину
тим, що має багато відростків. Його відростки розташовані в
каналах, заповнених кістковою рідиною. У кісткову рідину з
кровоносних капілярів потрапляють усі життєво-необхідні для
клітини речовини, а з остеоцита виводяться непотрібні.
Остеоцити контактують між собою, утворюючи своєрідну
сітку.

Рис. 5
Будова структурної одиниці компактної речовини кістки

У щілинах між
кістковими трубочками
багато гіалуронової
кислоти та інших
гетерополісахаридів
(рис. 5). Вони
притягують до себе
воду і утворюють
своєрідний холодець-
гель. Драглистий
холодець пронизаний
сіткою ниток білка-
колагену, який скріплює усі трубочки остеону між собою.
Розташування колагенових ниток залежить від напряму і
потужності зусиль м’яза, який кріпиться до кістки і впливає на
її міцність. Між трубочками живуть усі клітини кістки:
стовбурові (родоначальники кісткових клітин «розсада»);
молоді остеобласти та зрілі остеоцити (продукують органічний
та неорганічний кістковий «цемент», який зміцнює кістку);
макрофаги остеокласти (руйнують кітку). 

Кістки ростуть і зміцнюються в процесі фізичного
навантаження під впливом: інсуліноподібного фактору росту
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кісток (ІФР-1 та ІФР-ІІ);соматотропного гормону, або гормону
росту (у дітей). Інсуліноподібний фактор росту кісток (ІФР-1)
виробляють остеобласти та їх попередники. При його недостачі
затримується ріст дітей навіть, якщо достатньо гормону росту
(СТГ). 

Виробляється достатньо ІФР-1 і прискорюється ріст та
відновлення кісток при: достатку білкової їжі (важливі білки
кісток, сухожиль, шкіри, тому що в колагені є необхідні
амінокислоти ‒ оксипролін та оксилізин); наявності
пліометричного фізичного навантаження; після перелому
кістки; достатку вітамінів групи D, С; наявності йонів кальцію
та фосфору. Синтезується недостатньо ІФР-1 і затримується
ріст, або відновлення кісток при: недостачі білкової їжі;
відсутності фізичного навантаження;виснажливій фізичній
роботі і недостатньому харчуванні, або голодуванні.
Потовщення надкістя (періосту) відбувається за умов: м’язової
активності та ударів по кістці;інсуліноподібного фактору росту
ІФР-1; як компенсаторна реакція на деградацію губчастої
тканини кістки у літніх людей. Міцність кістки (механостат)
залежить від: її щільності і маси; форми; внутрішньої
мікроархітектури – орієнтації колагенових перегородок
(трабекул) у кістці (аналогічно в селезінці, тімусі, прутні тощо).

Стовбурові клітини дорослого організму −
недиференційовані й знаходяться в кістковому мозку, жировій
тканині, пуповині, крові. Вони діляться й заміщують мертві
клітини кісток, хрящів, крові, кровоносних судин. Їх
використовують при переломах, опіках, виразках для
відновлення пошкоджених тканин. Стовбурові клітини можна
також використовувати для лікування злоякісних пухлин,
хвороби Паркінсона, пошкоджень спинного мозку, м’язів тощо.

Упродовж всього життя кістки постійно руйнуються і
відновлюються. Це нормальний фізіологічно-біохімічний
процес. Швидкість цього процесу в м’якій губчастій тканині
хребців, ребер, стопи, кисті, епіфізів стегнової, плечової,
ліктьової, променевої кісток значно вища, ніж у твердій
кірковій.

Процес відновлення і росту переважає у дитячому й
молодому віці, а процес руйнування – в зрілому. Без

203

Випуск 3



руйнування старої кістки нова не утворюється! У дитячому віці
ростуть зуби, а для їх закріплення утворюються ямки-альвеоли
за рахунок точкового руйнування щелеп. 

Рис. 6
Цикл руйнування та утворення кісток

Рисунок-схему руйнування та утворення кісток ми
розробили на основі аналізу значної кількості наукових
літературних джерел (рис. 6). Суттєві уточнення отримано з
роботи [1].

Стовбурові клітини з кісткового мозку чи жирової
тканини потрапляють в пусті канали кістки. Вони зазнають
поділу і перетворюються у молоді клітини кістки –
остеобласти. Згодом остеобласти стають зрілими –
остеоцитами, старіють і припиняють своє існування за участі
клітин-пожирачів – остеокластів. У пустотах чи каналах
поселяються нові стовбурові клітини і цикл повторюється.

Досліджено, що повна заміна кісткової тканини
відбувається кожні 10 років [22]. Найактивніше оновлюється
губчаста тканина хребців, головки та кінцеві ділянки стегнової
й плечової кісток, стопи, кисті.

Кістку руйнують спеціальні фагоцити-пожирачі кісток –
остеокласти. Вони виділяють: протеази – здійснюють розклад
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білків; колагенази − ферменти, які розкладають колаген −
кістковий клей; гіалуронідази – руйнують гіоалуронову
кислоту; лужні фосфатази − відщеплюють залишки фосфорної
кислоти від органічних сполук; молочну, лимонну та ін.
кислоти – розкладають  неорганічні речовини кістки (рис. 7).

Рис. 7
Механізм руйнування кістки остеокластами

У стані стресу
«боротьби або втечі» та
під час фізичного
навантаження організму
необхідно проявити силу,
швидкість, спритність,
витривалість, або
опірність. Щоб здійснити
ці функції м’язам
необхідна додаткова
енергія АТФ та йони Са2+.
Організм тимчасово
«жертвує» губчастими
кістками для отримання
додаткового кальцію (без

Са2+ скорочення м’язів не відбувається) та залишків фосфорної
кислоти (без РО4

3− АТФ не утворюється, а без енергії м’яз не
скорочується і не розслаблюється). Спеціальні клітини-
пожирачі кісток – остеокласти у лізосомах накопичують
лимонну, молочну та ін. кислоти і виділяють їх на мінеральну
частину кістки. Під час розпаду фосфорних сполук кальцію
утворюються необхідні Са2+ та РО4

3−(рис. 7).
Руйнівна дія остеокластів на кістки додатково

посилюється оксидом карбону (діоксидом вуглецю,
вуглекислим газом) − СО2. Значна кількість СО2 виділяється у
м’язах та кістках в процесі дихання під час фізичного
навантаження. З нього під впливом ферменту карбоангідрази
утворюється карбонатна кислота, здатна розчиняти солі
кальцію. 
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СО2 + Н2О↔Н2СО3↔Н+ + НСО3−
Додаткові порції РО4

3− утворюються у результаті дії
ферментів − лужних фосфатаз (відщеплюють залишки
фосфорної кислоти від органічних сполук). Ферменти
остеокластів гідролізують білки і складні вуглеводи. Натомість
коли стрес чи фізичне навантаження закінчуються, у процесі
відпочинку наступає супервідновлення − кістки стають
міцнішими.

Кісткова тканина надзвичайно швидко руйнується в
умовах невагомості в космонавтів [27]; у хворих із режимом
тривалого лежання, особливо з гіпсовою пов’язкою та
знерухомлення [17]; хворих на остеопороз та при недостатній
іннервації після ураження спинного мозку [13].

У нормальних трубчастих кістках руйнування призводить
до збільшення внутрішнього пустого діаметру внаслідок
розчинення мінеральних солей із 65 – 70 % до 35 % її маси.
Стінка кістки при остеопорозі стає тоншою і швидше
ламається. Тривалість фази резорбції губчастої кістки складає
27  ̶  42 дні.

Зміцнюють кістки вітаміни групи D. Організм людини
отримує їх з двох джерел: 90 % вітаміну D3 (холекальциферолу)
утворюється під дією ультрафіолету сонця; 10% вітаміну D2
(ергокальциферолу) потрапляє із харчових продуктів. Вітаміни
групи D перетворюються у гормонально активну форму 1,25-
(ОН)2-вітамін D, який посилює всмоктування Са2+ у
кишківнику і збільшує його концентрацію в крові (рис. 8).

Рис. 8
Шляхи надходження і вплив вітамінів групи D на кістки
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Близько 50  ̶  70 % вітаміну D3 (холекальциферолу)
утворюється в шкірі глибше від шару чорного пігменту
меланіну. Темний колір шкіри перешкоджає синтезу надлишку
вітаміну D3 і можливому гіпервітамінозу. Натомість високі дози
вітаміну D3 не зміцнюють, а руйнують кістки. Отже, чорний
колір шкіри захищає людей від руйнування кісток!

Упродовж першої години пліометричного фізичного
навантаження (насамперед стрибків і приземлень) в молодих
клітинах кісток (остеобластах) відбуваються такі процеси
(рис. 9).

Рис. 9
Схема механізму впливу пліометричного навантаження на

механостат кісток
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Формування, ріст і перебудова скелету під впливом
фізичних вправ відбувається за участі однакових типів клітин
кісткової тканини (остеобластів, остеоцитів, остеокластів,
хондроцитів). Формування і ріст кістки в довжину проходить в
хрящовій зоні росту епіфізів за рахунок поділу хондроцитів.
Потовщення кістки в зоні діафізу відбувається у результаті
діяльності остеобластів та остеоцитів надкістя. У кожному
випадку відбувається лінійне видовження. Натомість
тренування важкоатлетів, марафонців, велосипедистів та ін.
ведуть до перебудови чи ремодуляції кісток. Їх маса може не
змінюватися. Водночас певні фізичні навантаження
ремоделюють специфічну зовнішню форму і внутрішню будову
кістки залежно від виду спорту. Змінюється форма перерізу
трубчастої кістки ‒ у місцях найбільшого тиску вона стає
товстішою, а в зоні низького стиснення, розтягу чи скручування
тоншою, з’являються додаткові отвори, горбики, арки для
кріплення колагенових ниток сухожиль та її внутрішня
мікроархітектура. У кінцевому результаті кістки набувають
оптимальної міцності без зміни оптимальної маси для
конкретного виду навантажень. Повний цикл ремодуляції
кістки займає близько 90 діб і найбільше часу йде на процес її
мінералізації [23].

Загалом можна виділити чотири види навантаження, які
формують механостат кістки: 1) недостатнє, або іммобілізація
(знерухомлення) ‒ ослаблення міцності та відмирання кістки;
2) типове ‒ процеси утворення і розпаду врівноважені, а
міцність кістки відповідає щоденній функції; 3) підвищено-
імпульсне ‒ переважають процеси утворення і механостат
зростає; 4) надмірне ‒ кістка ламається. 

За даними C. Rubin [25] прискорення процесу
відновлення кісткової тканини відбувається під час
механічного навантаження понад 2500 мікродеформацій, а при
недостатньому ‒ посилюється її резорбція.

У результаті фізичного навантаження рухи рідини в
лакунарно-канальцевій системі кістки призводять до
збільшення кількості хімічних модуляторів утворення кісткової
тканини. Хімічні медіатори: нітроген (ІІ) оксид (NO) [28],
простагландини Е та І, [7] склеротин [26] та ін. прискорюють
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проліферацію та дозрівання остеобластів й активують їх,
натомість одночасно знижують активність руйнівників-
остеокластів.

В експерименті доведено, що сітка остеоцитів ‒ головний
сенсор механічного впливу або гравітації, який виявляє ступінь
навантаження на кістку та рівень ремодуляції кісткової тканини
[8; 15]. Чутливість до фізичного навантаження в остеоцитів
вища, ніж в остеобластів [20], а при його відсутності остеоцити
гинуть шляхом апоптозу [6].

Результати дослідження [21] та ін. стали вагомим
підтвердженням корисного впливу стрибкових вправ на
зміцнення скелету. Автори розширили твердження, що
приземлення під час стрибків з низької тумбочки створює
максимальне зусилля і щільність (міцність) кістки зростає
швидше, ніж під час бігу. Було встановлено, що після 10 місяців
бігу і стрибків на тумбочку мінеральний вміст стегнової кістки
зріс на 6 % [11].

Найбільша мінеральна щільність кісток нижніх кінцівок
виникає у точці найпотужнішої ударної дії – ділянці
тазостегнового суглоба в процесі стрибка-приземлення. Для
зміцнення кісток вирішальним є не зусилля (висота тумбочки,
лавки тощо), а інтенсивність зміни сили, яка прикладається і
частота [24]. Найефективнішими є ті рухи і фізичні вправи, які
різко змінюють рух і тиск кісткової рідини.

Здоров’я рухового апарату залежить від віку людини.
Сенситивним періодом для впливу фізичного навантаження на
формування ефективного механостату вважають
препубертатний вік. Доведено, що після завершення статевого
дозрівання у молодих чоловіків (18,9 р.) зберігається
попередній позитивний зв’язок рівня фізичної активності з
товщиною кіркової кісткової тканини, мінеральної щільності
кісток хребта, шийки стегна та передпліччя [19]. Ефект був
вищий у дітей, які розпочинали тренування до 13 років,
обсягом 4 години на тиждень. Стрибкові вправи поліпшували
показники мінеральної щільності кісткової тканини у дітей 8-
річного віку наприкінці програми на 3,5 % порівняно з
контрольною групою. Після завершення програми мінеральна
щільність кісткової тканини у дослідній групі залишалася
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вищою за контрольні показники однолітків упродовж семи
років, як післядія [11; 12].

Сформований у дитинстві руховий апарат зберігає свої
параметри після завершення занять в подальшому житті. У
п’ятирічних спостереженнях було виявлено, що за
підтримуючої фізичної активності у колишніх тенісистів добре
зберігається кісткова маса [16], аналогічно в гімнасток ‒
упродовж 12 років після виходу на пенсію, а в бігунів вона різко
зменшується вже через рік після припинення тренувань [18], у
футболістів надзвичайно високі показники міцності ніг різко
знижуються після завершення тренувань, а ризик переломів
наближається до звичайних людей [14].

Процеси нарощування кісткової та м’язової маси взаємно
переплітаються. Механізм їх реалізації ґрунтується на
загальнобіологічних закономірностях регуляції за принципом
зворотного зв’язку. Ми відмічаємо таку послідовність
адаптивних реакцій до фізичного навантаження.

1-й етап ‒ фізичне навантаження веде до розпаду не лише
енергетичних, а й структурних, регуляторних та інших
речовин. У кістках макрофаги-пожирачі руйнують органічну і
мінеральну частину, а в м’язах розпадаються актинові та
міозинові нитки міофібрил, колагенові, еластинові та
хондроїтинсірчані нитки та ін. структури для їх надвідновлення
та подальшого нарощування м’язової маси гіпертрофічним
шляхом.

2-й етап ‒ накопичуються метаболіти-навантаження, які
проявляють анаболічний ефект самостійно, або шляхом
стимулювання синтезу інших регуляторних речовин. У кістках
відбувається накопичення йонів кальцію, фосфору,
амінокислот, фрагментів колагену. Згодом вони потрапляють у
кров та м’язи. Серед метаболітів важливу роль відіграє
амінокислота L-аргінін. З неї фермент NO-синтаза утворює
Нітроген (II) оксид (NO). Молекула NO розслабляє гладенькі
м’язи судин й збільшує приплив крові, а також активує процес
виділення нейромедіаторів і передачу нервових імпульсів.
Оксид азоту та інсуліноподібні ростові фактори пригнічують
генетично-запрограмовану смерть (апоптоз) остеобластів та
остеоцитів та активність остеокластів. Натомість у м’язах
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збільшується вміст молочної кислоти, амінокислот, пептидів,
креатину, та ін., які також потрапляють у кров та кістки.

3-й етап ‒ природні речовини з анаболічною дією через
систему біохімічних посередників, зокрема систему аденілат-
чи гуанілатциклаз,  активують певні гени та реакції
відновлення чи супервідновлення. У кістках та м’язах Са2+,
цАМФ, цГМФ, NO переводять у активний стан відповідні
ферменти-протеїнкінази. Вони фосфорилюють білки-
гістонихроматину, ферменти, гормони, мембранні білки
(рецептори, іонні канали, перенощики та ін.). Модифіковані
білки-регулятори хроматину включають, або активують роботу
певних генів, які виробляють ростові фактори ‒
остеопротегерин та інсуліноподібні фактори росту. Інгібітор
остеокластів остеопротегерин (OPG) ‒ прискорює утворення
кісткової тканини, натомість активатор остеокластів цитокін
(RANKL) ‒ стимулює резорбцію кістки, остеопороз і переломи.
У результаті систематичних пліометричних тренувань
виробляється більше остеопротегерину і кістки зміцнюються,
а при зниженні фізичної активності, знерухомленні ‒ зростає
синтез активатора рецепторів клітин руйнівників кістки
(RANKL) і з’являється небезпека її перелому. Інсуліноподібні
фактори росту кісткової тканини (ІФР-І, ІІ) виробляють
попередники остеобластів та остеобласти. Вони можуть
надходити також із кровоносної системи. До анаболічних і
ростових ефектів долучаються статеві гормони, кальцитонін,
соматотропін, інсулін. Кожен тип фізичного навантаження
проявляє адресну дію на певні типи клітин кісток, хрящів та
м’язових волокон і  формує специфічні адаптації.

Зокрема, у білих (швидких) м’язових волокнах
нарощення м’язової маси, сили, потужності відбувається за
рахунок біосинтезу білків міофібрил (актину, міозину та ін.), а
розвиток сили і швидкості без збільшення ваги тіла
реалізується шляхом посилення синтезу АТФ-аз,
креатинфосфокіназ − ферментів, які виробляють велику
кількість «швидкої» енергії. Зазначений тип нарощування
потужності важливий у важкій атлетиці, пауерліфтингу,
боротьбі, боксі, єдиноборствах та інших видах спорту, де
існують вагові категорії.
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У червоних (повільних) м’язових волокнах марафонців,
тріатлоністів, бігунів, плавців, веслувальників стаєрських
дистанцій адаптація спрямована на нарощування аеробної
витривалості. При цьому посилюється синтез ферментів
дихального ланцюга у мембранах мітохондрій, окислення
жирів, циклу Кребса, утворення гемоглобіну та міоглобіну,
зростають темпи капіляризації м’язів. 

У сірих проміжних м’язових волоках посилюється синтез
ферментів гліколізу, утилізації молочної кислоти, засобів
стабілізації рН середовища і всього того, що потрібне в
анаеробно-аеробній зоні роботи.

У кісткових та суглобових остеобластах, остеоцитах та
фібробластах прискорюються темпи біосинтезу колагену,
остеокальцину, еластину, гіалуронової кислоти, мінералізації
кістки шляхом утворення основного мінералу ‒
гідрооксіапатиту та відновлення кісток, сухожиль і суглобів. 

Висновки. 
Пліометричне навантаження є потужним природним1.

способом збереження здоров’я кісток, сухожиль, суглобів та
інших елементів рухового апарату людини. 

Сенситивним періодом для впливу фізичного2.
навантаження на формування ефективного механостату
кісткової тканини та здоров’я рухового апарату є
препубертатний вік. Сформовані у дитинстві, високіпоказники
кісткової маси будуть профілактичним захистом від
остеопорозу і травматизму в старшому віці. Тому, в умовах
недостатньої кількості спортивних залів, стадіонів, секцій для
масових занять спортом уроки фізичної культури мають бути
обов’язковим компонентом освітніх програм закладів
дошкільної та початкової освіти.

Процеси нарощування кісткової та м’язової маси взаємно3.
переплітаються. Механізм їх реалізації ґрунтується на
загальнобіологічних закономірностях регуляції за принципом
зворотного зв’язку. 
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Проблема вирішення безпеки туристів у сфері
обслуговування під час відпочинку на Україні набуває все
більшого значення у зв’язку з трансформаційними процесами
сучасного українського суспільства, негативними наслідками
практичної діяльності людини в довкіллі, погіршенням
економічної ситуації в державі.

Слід зазначити, що за останні роки в Україні зроблено
значні кроки на шляху створення умов для вирішення безпеки
туристів у сфері обслуговування. Зокрема, Конституція України
передбачає «забезпечення прав громадян на відпочинок,
свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров’я, на
безпечне для життя і здорове навколишнє середовище,
задоволення духовних потреб і інших прав».

У Законі України «Про туризм» передбачена безпека
туризму, захист прав і законних інтересів туристів, інших
суб’єктів туристичної діяльності та їх об’єднань, прав і
законних інтересів власників або користувачів земельних
ділянок, будівельних споруд, збереження цілісності
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туристичних ресурсів України, їх раціональне використання,
охорона культурної спадщини і навколишнього середовища,
врахування державних і суспільних інтересів при плануванні і
забудові територій, створення сприятливих умов для розвитку
туристичної індустрії, підтримка пріоритетних напрямів
туристичної діяльності [1, с. 15].

Проблема дослідження захисту туристів від небезпек
привертала та привертає увагу багатьох учених, зокрема таких
як В. В. Абрамова, Л. Г. Агафонова, В. Д. Бакуменко,
О. О. Бейдика, Ж. А. Богданова, В. Г. Герасименко,
В. А. Смолія, В. Ф. Кифяка, П. Ф. Коваля, О. В. Кокорєвої,
М. П. Мальської, І. М. Писаревського, В. О. Полюги,
В. Г. Явкіна, В. К. Федорченко та ін.

Мета статті – проаналізувати шляхи вирішення проблеми
безпеки туристів під час відпочинку в Україні.

Життя сучасної людини, котра здійснює туристичну
подорож, відпочиває чи споживає послуги туристичних
підприємств пов’язане з небезпеками. У сфері обслуговування
(на транспорті, в готельно-курортних комплексах, у
навколишньому середовищі) завжди відбуваються події, що
спричиняють або можуть спричинити шкідливий вплив на
здоров’я людини і навіть можуть стати причиною її смерті.
Тому життя без небезпек неможливе. Безпека – це система
заходів щодо захисту від небезпек, а також можливість
управління небезпеками, уміння попереджати і запобігати
небезпечним ситуаціям [7].

Поняття «безпека» тісно пов’язане з різними видами
втрат, із можливими шкідливими наслідками і аваріями.
Основний вид втрат – втрата здоров’я, життя і матеріального
майна персоналу та туристів. Не менш важлива й екологічна
шкода – незворотні зміни в екосистемах, втрати цінних видів
живої природи внаслідок недбалого поводження з природою
тощо.

У ст. 13 Закону України «Про туризм» зазначається, що
безпека в галузі туризму – це сукупність чинників, які
характеризують соціальний, економічний, правовий і інший
стан забезпечення прав і законних інтересів громадян,
юридичних осіб і держави в галузі туризму [1, с. 16].
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Безпека послуг сфери обслуговування – це відсутність
будь-якого ризику для життя, здоров’я, майна туристів і
оточуючого природного середовища за звичних умов їх
виробництва і споживання.

Безпека туризму повинна бути заснована на ретельно
продуманій, цілеспрямованій і комплексній системі заходів із
метою створення таких умов, при яких будь-яка подія з
туристом свідомо не могла б відбутися. Безпеку туризму можна
розділити на ряд рівнів, починаючи з безпеки засобів і
транспорту, готельних і рекреаційних комплексів, туристичних
центрів, а також країни в цілому. При цьому ці заходи безпеки
не повинні завдавати шкоду інтересам, обмежувати права і
свободи як самих туристів, так і місцевих жителів [8].

До основних заходів також віднесена необхідність
виконання вимог щодо надійності та безпеки автотранспорту,
використовуваного місцевими турфірмами, а також збереження
майна туристів у готелях [4].

Україна, котра взяла курс на розвиток сфери
обслуговування і активно інтегрується у світове
співтовариство, має нагальну потребу в удосконаленні
соціальних стандартів захисту населення загалом і
мандрівників зокрема. Це питання є складовою іміджу нашої
країни як держави безпечного туризму. Тому, на нашу думку,
актуальними є подальші наукові розвідки в напрямі розробки
відповідних стандартів надання туристичних послуг, вивчення
закордонного досвіду, формування відповідної статистичної
бази з метою швидкого реагування на зміну тенденцій
глобального масштабу.

Згідно з Законом України «Про туризм» з метою
забезпечення безпеки туристів суб’єкти туристичної діяльності
зобов’язані здійснювати:

підготовку безпечних умов для перебування туристів,–
облаштування трас походів, прогулянок, екскурсій, місць
проведення змагань, забезпечення туристів справним
спорядженням та інвентарем;

навчання туристів засобам профілактики і захисту від–
травм і нещасних випадків, інструктаж із надання першої
медичної допомоги, а також інформування про джерела
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небезпеки, які можуть бути зумовлені характером маршруту та
поведінкою самих туристів;

контроль за підготовкою туристів до подорожей, походів,–
змагань, інших туристичних заходів;

надання оперативної допомоги туристам, які зазнають–
лиха, транспортування потерпілих;

розробку та реалізацію спеціальних вимог безпеки під час–
організації та проведення походів із автомобільного, гірського,
лижного, велосипедного, водного, мотоциклетного,
пішохідного туризму та спелеотуризму [5].

При проектуванні туру необхідно брати до уваги вибір
сприятливої пори року, вечірнього чи денного часу, раціонально
обрати трасу туристичного маршруту, врахувати погодні умови,
забезпечення відповідної екіпіровки, засобів індивідуального
захисту, повне і своєчасне інформування туристів про можливу
небезпеку та ін. [9, с. 19].

Експерти Всесвітньої туристської організації пропонують
такі шляхи розв’язання проблеми у сфері забезпечення безпеки
туристів: розробка та впровадження в життя норм безпеки
подорожей і місць перебування туристів; інформування й
просвітницька робота громадськості; створення інституційних
рамок для розв’язання проблем, пов’язаних із безпекою
туристів, зокрема в екстремальних ситуаціях; міжнародне
співробітництво на різних рівнях.

Страхування туристів (медичне та від нещасного
випадку) в Україні є обов’язковим і забезпечується суб’єктами
туристичної діяльності на основі угод зі страховиками. Туристи
вправі самостійно укладати договори на таке страхування [10].

Під страхуванням розуміється система економічних
відносин із захисту майнових інтересів фізичних або
юридичних осіб при настанні певних подій (страхових ризиків
або випадків) за рахунок грошових фондів (страхових фондів),
які сплачуються із страхових внесків шляхом виплати
страхового відшкодування.

Страхування в туризмі має своєю метою покриття
збитків, які викликаються несприятливими, заздалегідь
передбаченими подіями, що можливі в практиці туристської
діяльності, але не обов’язкові.
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Страхування буває обов’язкове і добровільне, групове або
індивідуальне і здійснюється на підставі відповідних правил.
У правилах страхування наводяться порядок зміни, припинення
і термін дії договору страхування, розглядаються страхові
ризики і випадки, а також страхова сума, страховий внесок і
страхове забезпечення, права та обов’язки сторін. При
укладанні договору страхування страхувальник
(застрахований) отримує відповідний поліс страхування.

Для розв’язання проблем у сфері обслуговування для
забезпечення безпеки туристів є створення та функціонування
систем: міжгалузевої координації дій у питаннях забезпечення
захисту і безпеки туристів; проведення необхідної
профілактичної та попереджувальної роботи; інформаційно-
довідкового обслуговування туристів і подорожуючих;
належного облаштування інформаційними знаками і
маркування туристичних маршрутів, туристичних об’єктів;
своєчасного надання усіх видів невідкладної допомоги, в тому
числі медичної постраждалим під час подорожей туристам (на
міжнародних транспортних коридорах і основних
транспортних магістралях, на водних об’єктах, у горах, печерах
тощо) у тому числі з використанням повітряних гелікоптерів;
взаємодії спеціалізованих аварійно-рятувальних служб усіх
форм власності (державної, комунальної та приватної), та їх
подальшого розвитку; інформування суб’єктів туристичної
діяльності про загрозу безпеці туристів у країні (місці)
тимчасового перебування; охорони туристичних ресурсів
України, встановлення гранично припустимих навантажень на
об’єкти культурної спадщини та довкілля.

Ефективним шляхом розв’язання проблем є розроблення
та реалізація заходів, передбачених проектом – це дасть змогу
значно покращити рівень забезпечення захисту і безпеки
туристів, подорожуючих і відпочиваючих та дозволить
координувати дії органів державної влади у цій сфері та
здійснювати належний контроль за виконанням вимог
законодавчих і нормативно-правових актів щодо безпеки
туристів [4].

У сфері обслуговування для забезпечення безпеки
туристів вбачається необхідним забезпечити: 1) розроблення

Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти

220



нормативно-правових актів з питань безпеки в сфері послуг;
2) проведення інвентаризації інфраструктури, призначенням
якої є забезпечення безпеки туристів і відпочиваючих на
пішохідних, гірських, водних, велосипедних, спелеологічних
та інших туристичних маршрутах тощо; 3) створення нових
об’єктів туристичної інфраструктури та їхньої мережі,
призначенням якої є забезпечення безпеки туристів і
відпочиваючих на туристичних маршрутах та інших
туристичних маршрутах; вивчення та запровадження в
практику діяльності туристичних підприємств досвід кращих
вітчизняних і зарубіжних із питань забезпечення захисту і
безпеки туристів; 4) запровадження страхового захисту
працівників туристичної сфери; 5) впровадження в практику
діяльності туристичних підприємств розгляд питань
забезпечення захисту і безпеки туристів на практичних і
науково-практичних семінарах; 6) розроблення та встановлення
чітких критеріїв, зокрема і з питань безпеки, яким повинні
відповідати працівники конкретних категорій та які повинні
бути включені до кваліфікаційних характеристик;
7) встановлення періодичності підвищення кваліфікації для
різних категорій працівників сфери туризму; 8) вдосконалення
системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників сфери послуг; 9) запровадження в країні
відзначення кращих підприємств сфери послуг із питань
безпеки туристичної діяльності; 10) впровадження проведення
періодичних профілактичних заходів спрямованих на
підвищення готовності об’єктів туристичної галузі та
забезпечення безпеки туристичних груп; 11) обов’язкове
укладання договорів між суб’єктами туристичної діяльності та
відповідними підрозділами аварійно-рятувальних служб із
пошуку і рятування туристів щодо взаємодії та проведення, у
разі необхідності, пошуково-рятувальних (аварійно-
рятувальних) робіт; 12) удосконалення системи реєстрації
туристичних груп відповідними підрозділами аварійно –
рятувальних служб із пошуку і рятування туристів;
13) подальший розвиток аварійно-рятувальних служб із
пошуку і рятування туристів та забезпечення їх необхідним
спеціальним оснащенням і спорядженням [7].
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Окрім всього вищесказаного, суб’єктам сфери послуг слід
пам’ятати, що туристичні послуги повинні враховувати
інтереси туристів, бути безпечними для життя, здоров’я і
відповідати вимогам нормативів.

Туроператор і турагент повинні мати ліцензію на
здійсненна туристичної діяльності і сертифікат відповідності
туристичних послуг, які відповідають вимогам безпеки життя,
здоров’я туристів, збереження їх майна і охорони
навколишнього середовища відповідно до чинного
законодавства.

Засоби розміщення, транспортні засоби для перевезення
туристів і екскурсантів, туристичне спорядження та інвентар,
які надаються туристам, повинні відповідати вимогам безпеки,
встановленим нормативними (правовими) актами країни
(місця) тимчасового перебування туристів.

Туристичним фірмам необхідно передбачити надання
туристам достатнього обсягу інформації про туристичну
послугу відповідно до вимог, встановлених діючою
нормативною документацією (вимоги до змісту
інформаційного листка до туристичної путівки, технологічної
карти подорожі, технологічної карти екскурсії – про основні
характеристики цих туристичних послуг, умови
обслуговування), проведення для туристів необхідних
інструктажів із безпеки [3].

Кожне туристичне підприємство повинно мати
розроблені і затверджені плани дій персоналу в надзвичайних
ситуаціях (при стихійних лихах, пожежах тощо), що включають
взаємодію з місцевими органами управління, які приймають
участь у рятувальних роботах.

Керівник туристичного підприємства несе
відповідальність за підготовку персоналу до дій у
надзвичайних ситуаціях. Вимоги до безпеки обслуговування
для конкретних видів туристичних послуг встановлюються
нормативною документацією на відповідні види послуг:
державними стандартами, правилами, статутами, кодексами
тощо.

Туристичні підприємства зобов’язані ознайомити
туристів із елементами ризику кожної конкретної туристичної

Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти

222



послуги і заходами щодо його запобігання. Туристи повинні
бути інформовані про те, як уникнути можливих травм і які
екстрені заходи слід вжити у разі одержання травми.
Інформація, необхідна для туристів із метою охорони їх життя
і здоров’я, має надаватися завчасно, до початку відпочинку і в
процесі обслуговування.

Інформація, що характеризує природні складнощі
туристичної траси, необхідний рівень особистої фізичної
підготовки туриста, особливості індивідуальної екіпіровки,
повинна міститися в рекламно-інформаційних матеріалах.

Загалом контроль за виконанням вимог безпеки туристів
забезпечують органи державного управління, що здійснюють
контроль за безпекою відповідно до їх компетенції. Контроль
здійснюється на початку сезону при перевірці готовності
туристичного підприємства і траси до експлуатації, а також в
ході поточних перевірок.

Із метою забезпечення прав і законних інтересів
громадян – споживачів туристичних послуг туроператор і
турагент зобов’язані здійснити фінансове забезпечення своєї
цивільної відповідальності (гарантією банку або іншої
кредитної установи) перед туристами [7].

Із метою створення рівних можливостей суб’єктам
туристичної діяльності на ринку туристичних послуг і
забезпечення захисту прав і законних інтересів туристів,
захисту навколишнього природного середовища, підвищенні
рівня туристичного обслуговування, здійснюється
туроператорська та турагентська діяльності.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ)
розробила «Вимоги до свідоцтва про щеплення при поїздці за
кордон, які є практично керівництвом для туристських
організацій і самих туристів. ВООЗ випускає також
«епідеміологічний щорічник» і рекомендації, покликані
зменшити можливість поширення небезпечних інфекцій, у
тому числі через туризм. До числа карантинних захворювань
міжнародного значення відносяться: чума, віспа, холера, жовта
лихоманка [4].

Існують певні медико-санітарні правила, що дозволяють
уникнути небезпечних інфекційних захворювань при подорожі.
Ці правила повинні в обов’язковому порядку доводитися до
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відома клієнтів до початку поїздки у вигляді інформаційного
листка.

Туристи, котрі збираються зробити подорож в країну, в
якій вони можуть піддатися підвищеному ризику небезпечних
інфекційних захворювань, зобов’язані проходити профілактику
відповідно до міжнародних медичних вимог.

В Україні повинен бути відпрацьований механізм
страхування туристів: медичне – від нещасного випадку, а
також страхування цивільної відповідальності та транспортних
засобів. Водночас не врегульовано питання фінансування
заходів під час евакуації туристів із районів стихійного лиха,
військових сутичок, терористичних актів. Такі заходи
фінансують зазвичай із державного бюджету та за рахунок
благодійної допомоги міжнародних організацій і приватних
осіб [10].

Українські страхові компанії перебувають на стадії
осмислення нинішніх світових тенденцій щодо ризиків у
туризмі, які формуються за підвищеної політичної та
соціальної напруженості в окремих регіонах, а також у період
активізації природних катаклізмів і техногенних процесів. У
такій ситуації доречна ініціатива саморегулювальних органів,
наприклад, Ліги страхових організацій України, відповідних
міністерств і відомств, які могли б розробити нормативні та
законодавчі акти, а надалі забезпечити контроль за їх
виконанням.

Безпека туризму та зменшення ризиків при подорожах
стосуються широкого кола проблем, у тому числі створення
спеціальної поліцейської служби з метою захисту відвідувачів
і місцевого населення, перевірки безпеки туристських закладів
і наявності у них ліцензій і сертифікатів, організації роботи
ліній зв’язку термінової допомоги, прийому скарг туристів,
охорони пам’яток, навколишнього середовища, боротьби з
наркотиками і проституцією.

Отже, туристичні підприємства зобов’язані ознайомити
туристів із елементами ризику кожної конкретної туристичної
послуги і заходами щодо його запобігання. Туристи повинні
бути інформовані про те, як уникнути можливих травм і які
екстрені заходи слід вжити у разі одержання травми.
Інформація, необхідна для туристів із метою охорони їх життя
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і здоров’я, має надаватися завчасно, до початку відпочинку і в
процесі обслуговування.
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Кожна дитина, з’являючись на світ, має безліч різних
задатків, обумовлених спадковістю людини. Далеко не всі з них
можуть проявитися повною мірою. Індивідуальний процес
розвитку залежить не тільки від генетичних чинників, але й від
соціальних умов, в яких розвивається малюк. Для повноцінної
реалізації будь-якої потенційної якості необхідне відповідне
виховання і навчання. Правильне, адекватне виховання, а також
навчання, спрямоване на повноцінне розкриття вроджених
задатків, дозволяють сформувати на їх основі ті чи інші
здібності. Якщо ж спадковість людини не підкріплюється
необхідними соціальними умовами, природні можливості не
отримують подальшого розвитку. У той же час, в результаті
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систематичних занять, що спонукають до певної діяльності, у
дитини можуть розвинутися досить хороші здібності навіть при
відсутності, здавалося б, необхідних задатків.

Таким чином, в процесі росту і розвитку організму
реалізуються складні форми взаємодії спадкових факторів і
впливу зовнішнього середовища.

Відомо безліч факторів, які впливають на фізичний і
психічний розвиток дитини. Деякі з них носять спадковий
характер і з раннього віку сприяють прискоренню або
уповільненню фізіологічного дозрівання. Інші (харчування,
пора року, психологічний стрес) відносяться до категорії
факторів зовнішнього середовища і впливають на швидкість
росту лише в період своєї дії. І нарешті, деякі фактори є
результатом складної взаємодії спадкових і зовнішніх факторів.

Мають спадкову схильність, але визначаються значною
мірою зовнішнім середовищем такі ознаки людини, як інтелект,
лінгвістичні здібності, ріст і маса, сила і спритність м’язів,
схильність до деяких захворювань та ін. Зовнішнє середовище
впливає вже з ембріонального етапу розвитку, тож загальна
картина виявляється досить складною і важко прогнозованою.
Між генами й ознаками немає прямого зв’язку: розвиток однієї
ознаки може залежати від впливу декількох генів, а один ген
може впливати на розвиток різних ознак.

Цікавий факт, що в дитинстві середовищні фактори
відіграють більшу роль, ніж у дорослих. Очевидно, це
пов’язано з тим, що у дорослих генетичні програми вже
актуалізовані, а в дитячому віці фактори середовища (форми
навчання, вплив батьків і педагогів, оточення, в якому
розвивається дитина) можуть сприяти активізації додаткових
потенційних можливостей.

Таким чином, узагальнюючи дані генетики, фізіології,
психофізіології, педагогіки, можна припустити існування
спадково певних потенційних можливостей фізичного і
психічного розвитку дітей і підлітків, в той час як рівень їх
реалізації залежить від факторів зовнішнього середовища.

Мета роботи: проаналізувати вплив спадковості, факторів
зовнішнього середовища та навчання на здоров’я та розумовий
розвиток школярів. 
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Відповідно до мети було визначено такі завдання:
систематизувати фактори, які впливають на здоров’я,–

якість і тривалість життя людини;
виявити роль спадковості та факторів зовнішнього–

середовища у розвитку захворювань основних функціональних
систем;

проаналізувати вплив спадкових факторів та навчання на–
розумовий розвиток школярів.

Біологічна спадковість визначає те загальне, що робить
людину людиною, так і відмінне, що робить людей різними за
зовнішнім виглядом і внутрішніми якостями. Питання про
спадковість надзвичайно складне. Окремі його аспекти ще до
кінця недосліджені, а тому в педагогічній літературі нерідко
висловлюються і суперечливі думки щодо них.

Людина як частина живої природи успадковує перед усім
задатки типу нервової системи, на базі яких формується тип
темпераменту (меланхолічний, флегматичний, сангвінічний,
холеричний), будову тіла, зовнішні ознаки (колір очей, волосся,
шкіри).

Особливу роль у розвитку людської особистості
відіграють власне людські задатки (високоорганізований мозок,
задатки до мови, до ходіння у вертикальному положенні, до
окремих видів діяльності). Складною в педагогіці та психології
є проблема дослідження задатків, що характеризують
схильність до певної діяльності, тобто здібностей у певній
галузі.

Як свідчать дані фізіології та психології, вродженими у
людини є не готові здібності, а тільки потенційні можливості
для їх розвитку, тобто задатки. Що сильніше виявляються
спеціальні задатки, то кращих результатів може домогтися
людина в їх розвитку [6, c. 121].

Таким чином, спадковість людини та середовище її
існування повинні перебувати в стані гармонії. Фактори
навколишнього світу дитини відіграють суттєву роль у
забезпеченні зростаючого організму всіма необхідними
умовами для розвитку.

Генетична схильність, або спадковість людини, є лише
потенційним фактором до формування і розвитку яких-небуть
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якостей, властивостей, захворювань. Виявити природні
особливості можна за допомогою родоводу, враховуючи
наявність домінантних і рецесивних генів. Залежно від умов
зовнішнього середовища у дитини ця схильність може
отримати подальший розвиток або ж залишитися у
зародковому стані.

На особливу увагу заслуговує питання про спадковість
інтелектуальних здібностей, на яких базується розвиток
розумових і пізнавальних сил. Учені-генетики, спираючись на
ґрунтовні дослідження, довели, що нормальні люди здатні
практично до необмеженого духовного розвитку, оскільки
можливості людського мозку необмежені. Приклад –
засновнику кібернетики Норберту Вінеру було в 14 років
присвоєно звання професора. У 1991 р. одинадцятирічний
москвич Савелій Косенко став студентом одного з
найпрестижніших навчальних закладів – Технічного
університету (МВТУ ім. Баумана). У 2 роки Савелій уже читав,
а в 7 – писав програми на домашньому комп’ютері. Коли настав
час іти до школи, він екстерном склав іспити за 1-5 класи
[7, c. 143].

Необмеженість можливостей людського мозку покладено
в основу концепції розвиваючого навчання, розробленої
педагогами й психологами, її сутність – правильно організоване
навчання може і повинно стимулювати розвиток учнів. Досвід
такого навчання переконує, що залучення учнів до активної
розумової діяльності значною мірою сприяє розвитку
інтелектуальних задатків і здібностей. Наприклад, тільки за
один навчальний рік у середній загальноосвітній школі № 15
(м. Біла Церква) під час експерименту «Школа розуміння»
якість навчання у початкових класах зросла в 2-2,5 рази, в 5-
6 класах – відповідно в 1,9 та в 1,5 рази.

Від природи діти мають неоднакові інтелектуальні
здібності. Тому шкільні навчальні програми передбачають
створення однакових умов для розвитку задатків і здібностей
усіх учнів, наявних у кожного в різному їх поєднанні. Для
врахування індивідуальних відмінностей в інтелектуальному
розвитку вчителі керуються принципом індивідуального
підходу до кожного вихованця, організації диференційованого
навчання.
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Частина учнів через спадковість може мати відхилення в
інтелекті. Навчають і виховують таких дітей у спеціальних
школах для розумово відсталих. Є також діти, в яких з різних
причин спостерігається затримка розумового розвитку.
Інтенсивна навчальна робота з ними дає позитивні наслідки,
через певний час вони наздоганяють своїх однолітків [6, c. 91].

Важливим для педагогічної теорії та практики є
з’ясування питання, чи успадковуються психічні якості
особистості. Світова педагогіка не дає на нього однозначної
відповіді. Значна частина педагогів, психологів вважає, що
психічні якості особистості, її моральний набуток передаватися
у спадок не можуть, вони формуються у процесі її виховання,
навчання і стосунків з навколишнім середовищем.

Підсумовуючи, слід зазначити, що кожна людська істота
від природи отримує все, щоб стати людиною, проте
повноцінним членом суспільства вона стає лише тоді, коли для
цього існують належні умови, тому важливо якомога раніше
виявити задатки до окремих видів діяльності й створити
відповідні умови для їх розвитку [6, c. 89].

Середовище – комплекс зовнішніх явищ, які стихійно
діють на людину і значною мірою впливають на її розвиток.

Середовище, що оточує людську особистість, можна
умовно поділити на природне (географічне), соціальне і
домашнє, кожне з яких відіграє певну роль у розвитку людини.
Природне середовище, у тому числі клімат, різноманітні
природні умови та ресурси, безсумнівно, впливають на спосіб
життя людини і характер її трудової діяльності. Соціальне
середовище як сукупність суспільних і психологічних умов, у
яких людина живе і з якими постійно стикається, позначається
на її розвитку найбільшою мірою. Тому потенційні можливості
навколишнього середовища слід уміло використовувати в
процесі виховання [4, c. 51].

«Головна справа виховання якраз у тому й полягає, –
вважав відомий психолог С. Рубінштейн, – щоб тисячами ниток
зв’язати людину з життям – так, щоб з усіх боків перед нею
поставали завдання, для неї значущі, для неї привабливі, які
вона вважає своїми, до вирішення яких вона залучається. Це
важливо тому, що головне джерело всіх моральних негараздів,
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усіх відхилень у поведінці – це та душевна порожнеча, яка
утворюється в людей, коли вони стають байдужими до життя,
що їх оточує, відходять убік, відчувають себе в ньому
сторонніми спостерігачами, готовими на все махнути рукою,  –
тоді все їм стає ні до чого».

У середовищі людина соціалізується. Соціалізація –
процес двобічний: з одного боку, індивід засвоює соціальний
досвід, цінності, норми, установки, властиві суспільству й
соціальним групам, до яких він належить, а з іншого – активно
залучається до системи соціальних зв’язків і набуває
соціального досвіду. Мета соціалізації – допомогти вихованцеві
вижити в суспільному потоці криз і революцій: екологічній,
енергетичній, інформаційній, комп’ютерній тощо, оволодіти
досвідом старших, зрозуміти своє покликання, самостійно
знайти шляхи найефективнішого самовизначення в суспільстві.
При цьому людина прагне до самопізнання, самоосмислення,
самовдосконалення [5, c. 153].

Соціалізація залежить від багатьох чинників, які можна
звести до трьох груп: 1) макрочинники (суспільство, держава,
планета, світ і космос); 2) мезочинники (етнокультурні умови і
тип поселення, в яких живе і розвивається людина);
3) мікрочинники (сім’я, дитячий садок, школа, позашкільні
виховні установи, релігійні організації, товариства однолітків,
засоби масової комунікації та інші інститути виховання). Вони
різною мірою безпосередньо впливають на кожну конкретну
людину, динамічно змінюються в умовах науково-технічної
революції самі, змінюється і їх питома вага в соціалізації
підростаючих поколінь [1, c. 14].

Цілком очевидна сила виховного впливу домашнього
середовища, а також оточення дитини поза школою (вплив
двору, вулиці). Особливим є вплив сусідів на виховання дітей
у родині, адже від них найшвидше можна отримати і допомогу,
і розумну пораду. Підтримуючи добрі стосунки з сусідами,
батьки вводять дітей у громадське життя, навчають їх жити з
людьми і для людей, любити свою націю та поважати інші
народи.

Родинна педагогіка вчить батьків не тільки того, як
використовувати сусідські стосунки у вихованні дітей, а й як
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учити їх будувати розумні взаємини з однолітками у дворі.
Адже тут дитина шліфує свій характер, позбувається недоліків.
Цього вона не досягла б, перебуваючи тільки в оточенні
дорослих. Що правда, на вулиці збираються не лише ідеальні
діти. Тому у цій справі треба виявляти обережність [2, c. 43].

Забезпечення високої працездатності, попередження
втоми і перевтоми у підростаючого покоління можливе тільки
при правильній організації їх праці та відпочинку. Основним
видом діяльності дитини шкільного віку є навчання. Тому
важливе значення має гігієнічне нормування навчального
навантаження.

Гігієнічне нормування навчального навантаження
засноване на вивченні функціонального стану організму, що
підлягає цьому впливу. При цьому встановлюється як оптимум
(істинна норма), так і допустимі відхилення від нього (умовна
норма), при яких спостерігається помірне напруження
функціональних систем, що характеризуються перебудовою
регуляторних механізмів. За межею умовної норми знаходиться
допустимий вплив, якому відповідає значне напруження, що
зумовлює активізацію фізіологічних резервів. При збільшенні
навантаження виникає стан, пов’язаний із сильною
перенапругою фізіологічних механізмів, що призводить до
погіршення функціонального стану організму і як наслідок –
виникає порушення здоров’я.

Основним критерієм психогігієнічної оцінки навчального
навантаження є його відповідність функціональним
можливостям організму дитини на кожному віковому етапі.
Педагогічний процес має бути організований таким чином, щоб
при відповідності навантаження віковим можливостям дітей
забезпечувати правильний гармонійний розвиток [7, с. 21].

За даними вибіркових досліджень 36,4 % учнів
загальноосвітніх шкіл України мають низький рівень фізичного
здоров’я, 33,5 % – нижче за середній, 22,6 % – середній і лише
6,7 % – вище за середній, а 0,8 % – високий.

За даними досліджень, лише 10 % випускників шкіл
можуть вважатися здоровими, 40 % мають різноманітну
хронічну патологію. У кожного другого школяра виявлено
сполучення кількох хронічних захворювань.
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Саме від створених умов навчання, харчування, рухової
активності, правильного чергування навантаження та
відпочинку, умов сімейного виховання залежить здоров’я учнів
школи. 

Надзвичайно шокуюча ситуація в школах, які  мають
акцент на профільному та до профільному навчанні, де
навчальний процес характеризується підвищеною
інтенсивністю. За даними досліджень в учнів таких шкіл
спостерігається збільшення у 2 рази частота гіпертонічних
реакцій, несприятливі зміни артеріального тиску 90 %,
підвищений рівень невротизації 55 – 88 %.

Тому аналізуючи дані дослідження можемо зробити
висновок, що здоров’я школярів прямо залежить від умов
навчання. Значний вплив становлять і несприятливі соціальні
та економічні умови розвитку, адаптативні процеси в
загальношкільному колективі, організаторські здібності
школяра, а саме уміння раціонально розподіляти власний час
[1, с. 13].

Як наслідок – виникнення в школярів станів втоми,
стомлення, перевтоми. Саме перевтома створює передумови
розвитку гострих та хронічних порушень здоров’я, розвитку
нервових, серцево-судинних та інших захворювань.

З метою попередження втоми і відповідно підвищення
розумової працездатності потрібно дотримуватися певних
гігієнічних вимог, а саме: входження в працю повинно бути
поступовим; повинна зберігатися певна ритмічність праці; слід
дотримуватися послідовності і систематичності розумової
діяльності; правильно чергувати різні форми праці і
відпочинку [3, c. 52]. 

Дотримання даних вимог допоможе підвищити розумову
працездатність учнів.

Особливо важливе місце в системі навчання необхідно
виділити поєднанню розумової діяльності з фізичним
навантаженням. Адже в більшості школярів заняття на
фізичній культурі єдиний вид навантаження, який зазнає їх
організм. Основний видом діяльності під час навчального
процесу є сидіння. Сидіння – активний стан, при якому сильну
напругу випробовують близько 250 м’язів. Під час навчального
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процесу та виконуючи домашнє завдання  діти мало рухаються,
довго сидять на місці, у них виникає гіподинамія і наростає
статична напруга в м’язах. Все це сприяє розвитку у дітей
відхилень в стані здоров’я – порушення постави, зору,
підвищення артеріального тиску, накопичення надлишкової
ваги, збільшується ризик виникнення захворювань серцево-
судинної системи і органів дихання, порушення обміну
речовин. Тому важливим моментом у навчально-виховному
процесі є збільшення дозованого фізичного навантаження у
вигляді фізкультхвилинок, що складатимуться з вправ для
різних груп м’язів з врахуванням їх напруги в процесі
навчальної діяльності [5, с. 97].

Шкільні заняття, що поєднують в собі психологічне,
статичне, динамічне навантаження на окремі органи і системи
і на організм в цілому, вимагають проведення
фізкультхвилинок для зняття локального стомлення і
фізкультхвилинок загальної дії. Фізкультхвилинки загальної дії
комплектуються з вправ для різних груп м’язів з урахуванням
їх напруги в процесі діяльності. Особливого значення на наш
погляд, набуває проведення профілактичного комплексу вправ
на 3-4 уроках з урахуванням того, що працездатність учнів саме
на цих уроках є зниженою.

За спостереженнями педагогів фізкультхвилинки на
загальноосвітніх уроках добре впливають на відновлення
розумової працездатності дітей, перешкоджають наростанню
стомлення, підвищують настрій учнів, знімають статичні
м’язові навантаження. Фізкультхвилинки займають 3-5 хвилин,
проводяться на уроках під керівництвом педагогів початкової
школи або учнями класу (якщо діти старшого віку). Комплекси
профілактичних вправ виконуються школярами в ході уроку,
на робочому місці. Необхідність проведення динамічної паузи
на тому або іншому етапі уроку визначає педагог [4, c. 51].

Спостереження фізіологів доводять, що заняття
фізкультурою, раціональні фізичні навантаження сприяють
профілактиці дитячого травматизму. Цілеспрямоване навчання
школярів спеціальним фізичним вправам і руховим навикам
має велике значення для розвитку кісткової системи, покращує
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кровопостачання і зростання кісткових клітин. Фізичні вправи
є ефективним засобом попередження порушень постави –
сутулості, асиметрії плечей, крилоподібних лопаток, сколіозів,
зменшення роботи м’язів, що викликаються слабкістю, і
тривалістю одноманітних статичних положень. Заняття
фізичними вправами у поєднанні з раціональним режимом дня
слугують надійним профілактичним засобом проти багатьох
захворювань, особливо порушень серцево-судинної системи.
Рухова активність, мобілізує життєво важливі якості організму
– витривалість, силу, гнучкість, швидкість, а також виховує
вольові якості, необхідні для подолання фізичної, емоційної і
розумової напруги, з якою пов’язана творча, продуктивна
навчальна діяльність. Позитивна дія фізичних вправ
спостерігається і в розвитку у дітей життєрадісності,
оптимізму, активності, зібраності, упевненості в собі [1, с. 14].

Важлива роль, яку виконує серце в організмі, диктує
необхідність вживання профілактичних заходів, сприяючих
його нормальній функції, зміцнюючих його, оберігаючих від
захворювань, які викликають органічні зміни клапанного
апарату і серцевого м’яза. Заняття фізичною культурою і
працею в межах вікових кордонів допустимих фізичних
навантажень – найважливіша міра зміцнення серця. Але варто
пам’ятати, що при організації навчально-виховного процесу в
школі, особливо під час уроків фізичної культури потрібно
враховувати ступінь фізичної підготовленості школярів при
дозуванні фізичного навантаження [5, c. 170].

Отже, сучасний навчально-виховний процес пов’язаний
з дією різноманітних навантажень (розумових, фізичних,
статичних, психологічних). Саме тому, оптимальний
функціональний стан організму школярів значною мірою
залежить від раціональної організації навчального процесу,
нормування різноманітних видів діяльності, правильної
організації режиму дня та забезпечення ефективного
відпочинку. Також під час проведення уроків пов’язаних із
розумовим і статичним (позова напруга), навантаженнями
доцільно проводити фізкультхвилинки, раціонально складати
розклад уроків, раціонально використовувати час.
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На сучасному етапі розвитку українського суспільства
проблема формування здоров’я учнівської молоді набуває
особливої значущості у зв’язку з різким погіршенням стану
здоров’я учнівської та студентської молоді. Серед нагальних
потреб сучасної освіти у цьому напрямі відзначаємо
необхідність валеологізації навчально-виховного процесу,
формування культури здоров’я учнівської та студентської
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молоді [18, с. 10], а також актуалізацію питання підготовки
вчителя до формування здоров’язбережувальної
компетентності учнів, організації здоров’язбережувального
середовища у навчальному закладі, оволодіння і застосування
здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному
процесі.

Закон України «Про освіту» націлює на всебічний
розвиток особистості, її соціалізацію, формування у процесі
навчання ключових компетентностей. Окремі з них
сформульовано таким чином: вільне володіння державною
мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від
державної) та іноземними мовами; математична
компетентність; компетентності у галузi природничих наук,
техніки і технологій; інноваційність; екологічна
компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність;
навчання впродовж життя, громадянські та соціальні
компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості,
рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя,
з усвідомленням рівних прав і можливостей; інші
компетентності, передбачені стандартом освіти.

Йдеться про компетентність як про нову одиницю виміру
освіченості особистості, при цьому увага акцентується на
результатах навчання, в якості яких розглядається не сума
набутих знань, умінь, навичок, а здатність діяти в
різноманітних ситуаціях, у тому числі й мовленнєвій.

Теоретичні засади, які розкривають дидактичну
сутність понять «компетентність», «компетенція», висвітлені у
низці публікацій науковців (Т. Байбара, Н. Бібік, С. Бондар,
І. Єрмаков, О. Локшина, О. Пометун, О. Савченко та інші).
Психологи (О. Савченко, М. Холодна) формулюють поняття
«компетентність» як здатність до діяльності, а компетентність
особистості визначається з погляду психологічних процесів як
інтегративне утворення зрілої психіки, що має певні рівні:
когнітивний, метакогнітивний та особистісний. О. Пометун
розкриває теорію і практику послідовної реалізації
компетентнісного підходу в процесі використання
інтерактивної технології навчання, що заснована на суб’єкт-
суб’єктних стосунках педагога й учня [16, с. 37]. Т. Зенченко
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узагальнює поняття «компетентнісний підхід».
Компетентнісний підхід у шкільному навчанні є інноваційним
засобом його модернізації, що зумовлено проблемами
досягнення якіснішої освіти не загалом для системи, а для
кожного конкретного учня. Компетентнісна освіта сягає за межі
традиційної парадигми навчання, у якій результатом
вважається система теоретичних знань і практичних умінь
учня, а не його спроможність діяти. Такий підхід сприяє
системному осучасненню всіх складників навчального процесу
від його мети і змісту до зорієнтованості вчителя й учнів на
його результативність [12, с. 9].

Узагальнивши дослідження окремих учених зазначимо,
що сьогодні ключовим питанням у навчанні молодших
школярів є перехід від накопичення знань до умінь їх
застосовувати в соціумі. Дослідження способів, методів,
прийомів цього процесу є актуальними.

Аналіз наукових джерел засвідчив, що питання
компетентності з-поміж європейської спільноти постало давно,
його вивченню та розробці присвятили роботи Ф. Вейнерт,
Дж. Гуді, Ж. Делор, Дж. Карсон, Р. Кеган, Дж. Консант,
Дж. Куллахан, У. Мозер, Т. Оатс, Ж. Перре, Дж. Равен,
Д. Райхен, Л. Салганік, Г. Халлаш та ін. З-поміж вітчизняних
науковців та учених найближчого зарубіжжя до питання
компетентності зверталися О. Антонова, Л. Маслак, Н. Бібік,
С. Бондар, С. Вітвицька, Н. Волкова, М. Головань,
О. Дубасенюк, І. Зимня, І. Зязюн, О. Пометун, Н. Сидорчук,
Ю. Татур.

Компетентності, на думку науковців, є індикаторами, що
дозволяють визначити готовність до конкретної діяльності,
особистого розвитку та продуктивної участі в житті
суспільства. Їх набуття дає людині можливість орієнтуватися в
умовах сучасного суспільства, інформаційному просторі,
подальшому здобутті освіти та мінливому ринку праці.
Водночас позиції дослідників щодо окреслення поняття
«компетентність» неоднозначні: одні ототожнюють їх із
компетенціями, сукупністю знань, умінь, навичок особистості,
готовністю до діяльності, інші підтримують точку зору, що ця
категорія є окремим особистісним утворенням.
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У Державному стандарті початкової загальної освіти
компетентність розуміється як набута у процесі навчання
інтегрована здатність особистості, котра складається зі знань,
досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно
реалізовуватися на практиці [9, с. 2-6].

Акцент на поєднання різних складових компетентності
відображено і в глосарії освітнього європейського проєкту
«Тьюнінг»: компетентності є «динамічним поєднанням
когнітивних та метакогнітивних умінь та навичок, знань і
розуміння, міжособистісних, розумових та практичних умінь і
навичок, а також етичних цінностей» [6]. Їх розвиток, за
вказаним документом, передбачений у всіх навчальних
дисциплінах і оцінюються на різних етапах програми. Також
зазначено, що окремі компетентності можуть бути
предметними (специфічними для навчальної галузі), інші є
загальними (спільними для всіх курсів програми).

Розглянемо, як тлумачать поняття «компетентність»
сучасні вітчизняні та зарубіжні науковці. Так, французький
дослідник Ж. Делор, голова Міжнародної комісії з освіти
ХХІ століття, у доповіді для ЮНЕСКО в 1996 році окреслив
чотири основні «стовпи» – принципи освіти: навчитися
пізнавати; навчитися працювати; навчитися жити разом,
навчитися жити з іншими; вчитися жити [7, с. 3]. Першочергово
була визначена необхідність навчитися набувати знання,
враховуючи швидкі зміни, пов’язані з науковим прогресом і
новими формами економічної та соціальної діяльності; слід
поєднувати достатньо широкі загальні знання з можливістю
глибокого вивчення обмеженої кількості дисциплін. Водночас
наголошено на необхідності навчитися працювати,
удосконалюватись у своїй професії (набувати компетентності),
адже це дає можливість упоратися з численними
непередбачуваними ситуаціями, що, у свою чергу, значно
полегшує роботу в групі та колективі. Автор доповіді пропонує
надавати можливість школярам і студентам перевіряти власні
здібності й набувати досвіду під час різного виду професійної
та соціальної діяльності, поєднуючи навчання і роботу.

Переважна більшість дослідників трактують поняття
компетентності через особистісні якості. І. Зимня визначає
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компетентність як актуалізовану, інтегративну, таку, що
базується на знаннях, інтелектуально й соціокультурно
зумовлену особистісну якість, яка проявляється в діяльності,
поведінці людини, у її взаємодії з іншими людьми під час
вирішення різноманітних завдань [13]. Така якість набуває
розвитку в навчальному процесі і стає його результатом. При
цьому до характеристик компетентності  вчена відносить:

а) готовність до прояву компетентності (тобто
мотиваційний аспект);

б) володіння знаннями змісту компетентності
(когнітивний аспект);

в) досвід прояву компетентності в різноманітних
стандартних і нестандартних ситуаціях (поведінковий аспект); 

г) ставлення до змісту компетентності й об’єкта її
застосування (ціннісно-смисловий аспект); 

д) емоційно-вольову регуляцію процесу і результату
прояву компетентності.

У працях Г. Селевка знаходимо: «під компетентністю
розуміється інтегральна якість особистості, що виявляється в
загальній здатності та готовності до діяльності, яка базується
на знаннях і досвіді, здобутих у процесі навчання і соціалізації
й орієнтованих на самостійну й успішну участь у діяльності»
[17, с. 139]. Поняття компетентності, вважає вчений, значно
ширше за поняття знання, або вміння, або навички, воно
містить не тільки когнітивну (знання) й операційно-
технологічну (вміння) складові, а й мотиваційну, етичну
(ціннісні орієнтації), соціальну та поведінкову. Низка
вітчизняних науковців, зокрема О. Дубасенюк, Н. Сидорчук,
підтримують деталізоване розуміння поняття компетентності
у навчанні. Учені розглядають його в кількох аспектах: як
набуту характеристику особистості, що сприяє успішному
входженню молодої людини у життя сучасного суспільства, та
як інтегрований результат, що передбачає зміщення акцентів з
накопичення нормативно визначених знань, умінь, навичок на
формування та розвиток в учнів (студентів) здатності
практично діяти, застосовувати досвід попередньої успішної
діяльності в певній галузі [11, с. 410; 10, с. 39].
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Як зазначають педагоги, компетентність об’єднує
пізнавальні ставлення та практичні навички, цінності, емоції,
поведінкові компоненти, знання і вміння, які можна
мобілізувати для активної дії; допомагає людині визнавати,
ідентифікувати і розв’язувати (незалежно від контексту)
проблеми, характерні для певної діяльності; є індикатором, що
сприяє у визначенні готовності учня-випускника до життя, його
подальшого особистісного розвитку; активній участі в житті
суспільства [5, с. 269]. Здобуття знань, умінь, навичок є
чинником особистісного розвитку та формування відповідних
компетентностей; застосування останніх за потреби можливе
у різних контекстах суспільної діяльності.

Теоретико-методологічні засади та психолого-педагогічні
аспекти питань здоров’я і здорового способу життя учнівської
молоді та умови їх оптимізації сформульовані в працях
О. Балакірєвої, О. Ващенко, О. Сакович, Т. Андреєвої,
О. Артюх, П. Дупленко, Г. Ковганич, Н. Погорілої,
С. Свириденко, Т. Бойченко, В. Оржеховської, О. Єжової та
інших. Проблема формування валеологічної компетентності в
учнівської молоді знайшла своє відображення у працях
В. Азаренко, В. Бобрицької, В. Нестеренко, В. Сидоренко.
Розглядаючи зміст здоров’язберігальної компетентності серед
багатьох робіт, на наш погляд, варто виділити підхід
О. Дзятковської [8], яка вважає що зазначена компетентність
включає в себе здатність:

формувати у педагогів мотивацію здорового способу–
життя і цінності здоров’я, довголіття, творчої самореалізації у
трудовій діяльності, сімейному житті й соціальної активності;

регулювати функціональний стан (способами, що не–
шкодять здоров’ю) з метою підтримки оптимальної
працездатності;

визначати та застосовувати індивідуально раціональні для–
людини прийоми навчальної (професійної) діяльності;

будувати індивідуальну здоров’язберігаючу траєкторію–
освіти (професійної діяльності);

забезпечувати еколого-психологічну безпеку–
педагогічного середовища, включаючи регуляцію
міжособистісних стосунків, дотримання санітарно-гігієнічних
вимог тощо.
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Освітнє середовище в початкових класах має бути
безпечним місцем, де діти відчуватимуть себе захищеними та
в безпеці. Вимоги щодо забезпечення належних умов для
навчання і виховання учнів, зокрема 1-х класів, у закладах
загальної середньої освіти встановлено Державними
санітарними правилами і нормами влаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-
виховного процесу [1; 3].

За Концепцією Нової української школи в освітньому
середовищі є баланс між навчальними видами діяльності,
ініційованими вчителем та видами діяльності, ініційованими
самими дітьми. Таке середовище забезпечує можливості дітям
робити власний вибір, можливості для розвитку нових та
удосконалення наявних практичних навичок, отримання нових
знань, розвитку свого позитивного ставлення до інших. Щоб
освітнє середовище заохочувало дітей до самовизначення і
сприяло розвитку їхніх спроможностей, необхідно, щоб воно
було мобільним, легко трансформувалося для колективної,
групової роботи. Крім того, усі навчальні об’єкти, якими
безпечно можуть користуватись учні, мають бути доступними
дитині, щоб вона мала можливість вільно пересуватися класом
для пошуку необхідних навчальних матеріалів. Це
забезпечуватиме можливості здійснювати вибір у класі і,
відповідно, приймати самостійні рішення щодо навчальної
діяльності, усвідомлюючи при цьому наслідки вибору.

Здоров’язбережувальна компетентність – це здатність
зміцнювати власне фізичне, психічне, емоційне й соціальне
здоров’я, дбати про здоров’я інших. Тому формування
здоров’язбережувальної компетентності учнів повинно стати
важливим елементом освітнього процесу. Ефективність
формування здоров’язбережувальної компетентності школярів
значною мірою залежить від вибору учителем методів роботи.
У зв’язку з цим педагогам необхідно усвідомити потреби та
здібності учнів, ураховувати їхні зацікавлення та емоційні
стани у конкретний момент спілкування, створити позитивний
мікроклімат під час проведення занять.

Процес формування здоров’язбережувальної
компетентності учнів має реалізовуватися планово,
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цілеспрямовано, поетапно з урахуванням особливостей
психічного, фізіологічного та соціального розвитку кожної
дитини. Необхідним є й визначення завдань, від якості
вирішення яких на кожному етапі розвитку особистості
залежить його здоров’я [14, с. 37]. Поміж основних завдань
можна виокремити наступні:

адаптація дитини до фізіологічних та анатомічних змін в–
організмі, що тісно пов’язані зі статевим дозріванням, а також
трансформація моделі власної поведінки відповідно до появи
ознак сексуальної зрілості;

установлення тісніших контактів зі своїми однолітками,–
що сприяє розвитку комунікативної компетентності та
формуванню почуття власної гідності й значущості;

ідентифікація себе як особистості у різних сферах–
життєдіяльності;

формування здібностей до професійної діяльності та–
цілеспрямованого проведення вільного часу, що сприяє
зміцненню власного здоров’я та формуванню стійких життєвих
пріоритетів.

У процесі розвитку дитини акценти у вирішенні даних
завдань повинні зміщуватися та корегуватися вихователями і
батьками. У зв’язку з цим, педагогам потрібно чітко
усвідомлювати значення здоров’язбережувальної
компетентності для гармонійного розвитку учнів та спланувати
етапи роботи щодо її формування. 

У процесі організації роботи з формування
здоров’язбережувальної компетентності вагоме місце
приділяється етапу планування та оцінки результатів. Якщо
розглядати важливість діагностики потреб учнів та вибору
пріоритетів з огляду формування цієї компетентності, то на
перший план виступає взаємовідношення індивідуальних і
групових потреб. На цьому етапі необхідно знайти оптимальні
точки дотику між двома видами потреб, що дозволять учням
усвідомити себе як окрему частину цілої спільноти та
гармонійно поєднувати власні потреби у збереженні здоров’я
зі здоров’яформувальними потребами суспільства. При виборі
пріоритетів найпростішим способом є вивчення самими учням
власних і групових потреб, що дозволить проаналізувати
важливість окремих потреб і визначити ієрархію пріоритетів.
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При виборі методів і технік їх застосування для кращого
оволодіння учнями знань і навичок збереження здоров’я слід
враховувати конкретну мету кожного етапу. Зокрема, якщо
вчитель хоче донести якусь важливу інформацію до учнів, то
йому необхідно послуговуватися такими формами планування
уроку, як міні-лекція, дискусія, мозкова атака тощо,
використовуючи при цьому наочні засоби (плакати, брошури,
листівки), аудіо- та відеозаписи, комп’ютерні програми та
сайти.

Реалізація даної проблеми потребує забезпечення
відповідними засобами. До них належать людські ресурси
(кількість осіб, що бере участь у реалізації проєкту, їх знання,
ентузіазм, бажання працювати, вміння передавати власні
знання, досвід тощо); матеріальні засоби (дидактична
література, роздатковий матеріал, періодичні видання, різні
технічні умови для проведення експериментів); часові межі,
визначені для реалізації проекту.

У ході планування важливою складовою є оцінювання
результатів. Після завершення кожного етапу роботи, учитель,
вибравши специфічні методи, форми та технології навчання
зможе спрогнозувати результат і перевірити його у практичній
діяльності (анкетування, виконання індивідуальних і групових
завдань поза межами школи, проведення експерименту тощо).

Слід зазначити, що формування здоров’язбережувальної
компетентності учнів тісно пов’язане з завданнями та метою
педагогіки здоров’я, котра передбачає збільшення компетенції
учнів для зміцнення свого фізичного, емоційного й психічного
здоров’я, доброго самопочуття та безпеки. В її основу
закладено цілісний підхід до розуміння сутності
здоров’язбереження у школі. Цей підхід полягає у створенні
особливого освітнього середовища, що передбачає формування
дієвого взаємозв’язку суб’єктів освітнього процесу – учнів і
педагогів з усією діяльністю школи (організацією, змістом,
формами та методами роботи), а не тільки в засвоєнні окремих
навчальних програм із охорони здоров’я.

У цьому контексті важливим є впровадження
здоров’язбережувальних компонентів в освітній процес. Серед
них можна виокремити санітарно-гігієнічні показники
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(санітарно-гігієнічні норми, раціональне освітлення класу,
відповідний тепловий режим, оснащеність уроку необхідним
обладнанням, дизайн приміщення); педагогічні (засвоєння
мотиваційної основи уроків, активні методи навчання,
оптимальний розподіл навчального матеріалу та доцільність
навантаження учнів протягом уроку, профілактика втоми через
оптимальне поєднання фронтальних, групових та
індивідуальних форм роботи та відпочинку на уроці);
психологічні (емоційно-позитивний клімат на уроці,
ефективність спілкування учня та педагога, настанова на успіх)
[4, с. 23]. Впровадження усіх здоров’язбережувальних
компонентів в освітній процес дозволить уникнути надмірних
навчальних психоемоційних і фізичних навантажень, змістити
акценти із накопичення знань на формування умінь володіння
засобами діяльності, практичних навичок, розвивати творче й
логічне мислення учнів.

Іншим важливим компонентом у формуванні
здоров’язбережувальної компетентності учнів є й організація
діяльності школи, тісна співпраця педагогів і школярів,
професійні вміння працівників та їх компетенція у питаннях
здоров’язбереження. Учитель повинен уміти визначати стан
фізичного, психоемоційного розвитку дитини, складати
комплекси вправ для поєднання рухової та навчальної
діяльності учнів. Тільки у поєднанні та реалізації у процесі
навчання й виховання оздоровчих функцій школи, її завдань та
цілей, які пристосовані до дитини, можна сформувати у неї
свідому добровільну мотивацію як до отримання знань, так і
до збереження власного здоров’я.

Діяльність учителя на кожному уроці повинна бути
орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що
передбачає визначення цінності здоров’я, почуття
відповідальності за збереження й зміцнення власного здоров’я,
поглиблення знань, умінь і навичок, пов’язаних із усіма
складовими здоров’я (фізична, соціальна, психічна, духовна).
Формування в учнів компетентного ставлення до власного
здоров’я неможливе без реалізації всіх складових здоров’я.

Фізична складова здоров’я – це правильне
функціонування всіх систем організму, позитивне ставлення до

Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти

246



свого здоров’я, прагнення фізичної досконалості й загальної
фізичної працездатності, загартованість організму, додержання
раціонального режиму дня, харчування, виконання вимог
особистісної гігієни [15, c. 461]. Реалізація фізичної складової
здійснюється через:

ранкову гімнастику, фізкультхвилинки, рухливі ігри,–
фізкультпаузи;

контроль і самоконтроль за правильною поставою під час–
письма, читання, ходіння тощо (зміна діяльності);

використання вправ щодо профілактики сколіозу,–
запобіганню гіподинамії;

виконання дихальних вправ;–
виконання гімнастики для очей, точковий самомасаж–

біологічно активних точок обличчя й голови (концентрація
уваги, зняття втоми);

навчання використанню народних засобів оздоровлення–
та профілактики захворювань;

знання свого особистого рівня здоров’я;–
навчання правильному та регулярному чищенню зубів;–
навчання щодо дотримання режиму навчання,–

харчування, праці, відпочинку;
навчання культурі споживання їжі.–
Соціальна складова (соціальне благополуччя) – це

передусім сформована чітка громадянська відповідальність за
виконанням соціальних ролей, позитивно спрямована
комунікативність, високий рівень соціалізації та соціального
статусу у колективі, доброзичливе ставлення до людей,
самоствердження, самовиховання [15, с. 461-466]. Реалізація
соціальної складової здійснюється через:

використання засобів, які сприяють інтересу до–
навчального матеріалу;
створення умов для самовираження учнів;–
стимулювання аргументації відповідей;–
заохочування ініціативи учнів;–
розвиток інтуїції, творчої уяви учнів;–
зосередження уваги на якості мовлення;–
демонстрацію правильного мовлення;–
своєчасне закінчення уроку;–
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використання на уроці засобів: диференційованого,–
проблемного, діалогового, рефлексивного навчання та
колективної розумової діяльності;
використання зв’язків з іншими предметами;–
використання матеріалу з інших сфер життєдіяльності;–
використання дидактичного матеріалу;–
надання різнорівневих домашніх завдань;–
ініціацію різноманітних видів діяльності;–
здійснення взаємоконтролю;–
навчання дотриманню правил спілкування в класі, в–
громадських місцях, їдальні, громадському транспорті;
навчання гуманному ставленню до людей із фізичними–
вадами.
Психічна складова (психічний комфорт) – відповідність

когнітивної діяльності календарному віку, розвиненість
довільних психічних процесів, наявність саморегуляції,
позитивних емоцій, відсутність акцентуацій характеру і
шкідливих звичок. Реалізація психічної складової здійснюється
за допомогою:

створення сприятливого психологічного клімату на уроці;–
дотримання позитивного мислення;–
демонстрації ненасильницьких засобів навчання;–
навчання вмінню керувати своїми емоціями, почуттями;–
навчання підтриманню в собі впевненості у своїх–
можливостях, задатках;
здійснення самооцінки, самоконтролю;–
здатність аналізувати наслідки дій шкідливих звичок–
тощо;
навчання вмінню відмовлятися від пропозицій, що–
шкідливі для здоров’я;
навчання вмінню приймати самостійно рішення в різних–
ситуаціях;
навчання підтримувати дружні стосунки з усіма учнями–
класу.
Духовна складова – пріоритетність загальнолюдських

цінностей; наявність позитивного ідеалу, що відповідає
національним і духовним традиціям, працьовитість,
доброзичливість, почуття прекрасного в житті, природі,
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мистецтві. Духовна складова може бути реалізована наступним
чином:

навчання доброзичливому ставленню до учнів класу та–
школи, до дорослих;
навчання відповідальності за власні дії та вчинки;–
вироблення навичок самообслуговування;–
навчання висловлювати свої погляди щодо здорового–
способу життя;
навчання здатності бачити й сприймати прекрасне в–
житті, природі, мистецтві, літературі;
навчання вмінню розрізняти зло і добро, духовне і–
бездуховне, долати прояви зла в собі;
навчання усвідомленню смисложиттєвих цінностей–
(духовних, гуманістичних, валеологічних, тощо).
Формування в дітей основ свідомого ставлення до

власного здоров’я не лише передбачає надання учням
початкової школи знань про власне здоров’я, а й має
поєднуватися з формуванням у молодших школярів навичок в
оздоровленні, зміцненні та відновленні. Із цією метою в
освітньому процесі початкової школи мають впроваджуватися
різні здоров’язбережувальні (оздоровчі) технології, які потім
діти можуть виконувати самостійно. Зіставлення понять
«компетентність», «здоров’я», «здоров’язбереження»
дозволяють визначення поняття «здоров’язбережувальна
компетентність» як інтегральну якість особистості, що
виявляється у загальній здатності та готовності до
здоров’язберігальної діяльності, що ґрунтується на інтеграції
знань, умінь, навичок, ціннісних ставлень особистості,
спрямованих на збереження фізичного, соціального, психічного
та духовного здоров’я – свого та оточення. Дослідження
проблеми здоров’я та здорового способу життя в галузі
шкільної освіти наголошують на необхідності виховання
свідомого ставлення до власного здоров’я у школярів,
створенні здоров’язбережувального освітнього та виховного
середовища і широкому застосуванні здоров’язбережувальних
технологій.

Для збереження і зміцнення здоров’я учнів початкової
школи необхідна науково обґрунтована система засобів,
спрямована на поліпшення медичного, психологічного і
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педагогічного супроводу дитини в розвивально-освітньому
середовищі початкової школи. Раціональний режим передбачає
передусім чергування різних видів навчальної діяльності і
відпочинку молодших школярів. Створення освітнього
середовища, спрямованого на оздоровлення учнів, передбачає
впровадження системи оздоровчих впливів, у тому числі і
природних засобів, сприятливих для його всебічного розвитку,
зміцнення і збереження його здоров’я.
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Клімат і навколишнє середовище, інтенсивно змінюється.
Збільшується і набуває все ширшого просторового діапазону
техногенний тиск людини. Зростаючий вплив діяльності
людини викликає неухильне погіршення екологічних
параметрів довкілля. В першу чергу, це погіршення формується
внаслідок щорічного надходження в атмосферу, ґрунтові та
поверхневі води повітряних викидів промислових підприємств
і теплових електростанцій, стоків промислових вод. Потужним
джерелом погіршення екологічної обстановки є хімізація
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земель при сільськогосподарській діяльності, що зумовлює
надходження нітритів і пестицидів навіть у підземні води.
Значні зміни відбуваються під впливом промислово-міських
агломерацій і територіально-виробничих комплексів. 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 зв’язку 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].

Тому кожна екологічна проблема не є легкою і потребує
чимало зусиль для свого вирішення. Сучасному поколінню
потрібно зробити свій суттєвий внесок у подолання екологічної
кризи як в Україні, так і у світі в цілому [2, с. 17-19].

Для вирішення таких складних проблем науковцями були
проведені міжнародні конгреси, симпозіуми (Белград, 1975;
Тбілісі, 1977; Москва, 1987), семінари, конференції (Париж,
1968; Москва, 1986; Чехословаччина, 1979 і 1985; Польща, 1985
і 1986 та ін.), на яких зазначалося, що чинне місце у вирішенні
глобальних екологічних проблем відводиться розвитку системи
освіти. У 1992 р. в Ріо-де-Жанейро проводився міжнародний
форум присвячений питанням охорони навколишнього
середовища, на якому розглядалися питання про необхідність
екологічної освіти та виховання на всіх рівнях, формуванні у
населення екологічної свідомості, навичок і поведінку
необхідні для збереження навколишнього світу.

Вагоме місце у вирішенні екологічної проблеми,
відводиться безпосередньо учителю та викладачу, які маючи
теоретичну, методичну та методологічну підготовку, з огляду
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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.

Існуючі традиційні підходи до формування екологічної
свідомості студентів в умовах навчально-виховного процесу
вищої школи є недостатньо результативними. Головна
проблема передусім у тому, що недостатньо вивчена структура
та природа екологічної свідомості, система екологічних потреб,
на основі яких вона формується і розвивається. Це зумовлює
об’єктивність протиріч між зростаючими вимогами до
екологічної культури вчителя і реальним рівнем його
екологічної свідомості, між ціннісно-екологічними
орієнтаціями майбутніх педагогів та етичними нормами, які
запроваджуються у державі [3].

Огляд 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
Ю. М. Швалб, В. А. Ясвін, А. М. Льовочкіна, В. О. Скребець,
І. Т. Суравегіна, С. Д. Дерябо, О. М. Захлєбний та ін.

За останнє десятиліття зʼявилися дисертаційні роботи, в
яких висвітлені питання умов формування та розвитку
екологічної свідомості учнів у навчально-виховному процесі
загальноосвітніх навчальних закладів та студентів вишів:
«Теоретико-методичні основи формування екологічної
відповідальності студентів у системі виховної роботи вищого
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технічного навчального закладу» (Білик Л. І., д. пед. н.,
Черкаси, 2005), «Особливості екологічної свідомості в умовах
наслідків техногенної катастрофи» (Скребець В. О., д. пс. н.,
Київ, 2006), «Формування екологічної свідомості майбутніх
вчителів початкових класів» (Хроленко М. В., к. пед. н, Київ,
2007), «Проблеми екологічної політики України в контексті
сталого розвитку» (Васюта О. А., д. політ. н., Тернопіль, 2002).

Не лише педагоги-науковці розглядають питання
розвитку й значення екологічної свідомості в регулюванні
відносин суспільства й природи, але й філософи і психологи,
зокрема такі, як Р. В. Біджиєва, А. І. Валітова, С. Д. Дерябо,
Т. В. Іванова, Т. П. Казначеєва, В. О. Скребець, В. А. Ясвін,
Хроленко М. В. 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 об’єднання 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 ЗВО. 

Для вирішення цих завдань необхідно шукати ефективні
засоби, форми та методи організації навчально-виховного
процесу, котрі сприятимуть розвитку мислення, напрацювання
навичок і вмінь практичного вирішення екологічних проблем і
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. Висвітлення результатів
дослідження формування екологічної свідомості в студентів
біологів та географів. 

Для формування екологічно орієнтованої особистості
необхідно враховувати низку чинників, їх вплив на свідомість
особистості тому, що це складне структурне утворення, в якому
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психічні процеси виступають у нерозривній єдності та
взаємозв’язку. 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. Динамічний
характер екологічної свідомості дозволяє дослідити процес її
формування через аналіз функціонування елементів. Саме тому
виникла необхідність детально зупинитися на структурі
екологічної свідомості [3].

Науковці, вивчаючи екологічну свідомість, по-різному
визначають її структуру. Г. П. Пустовіт вивчаючи питання
екологічної освіти переконаний, що суть її полягає в тому, що
це неперервний процес засвоєння знань, умінь, понять,
цінностей, спрямований на осмислення взаємозв’язків між
людьми, їх культурою й навколишнім середовищем, який
сприяє прийняттю екологічно доцільних рішень, засвоєнню
відповідальних правил поведінки в навколишньому середовищі
Він вважає, що одними із основних завдань екологічної освіти
є набуття, закріплення екологічних знань та усвідомлення
суспільством того, що природні багатства не безмежні. Сучасне
суспільство не має права жити за рахунок майбутніх поколінь
[9, с. 59]. 

На думку В. О. Скребця до структури екологічної
свідомості, входять атрибути соціального культурно-
історичного досвіду, суб’єктивна приналежність та
спрямованість на об’єкти і явища екологічної дійсності
[5, с. 34]. Вчений розглядає дане явище як «психологічний
феномен», у якому суб’єктивний образ світу є теоретичною
базою. Ознаками екологічної свідомості автор вважає:
опосередкованість символікою, соціальний характер, мовою,
саморефлексію, внутрішній діалогізм, предметність та ін.. 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 [6, с. 8-13]
Таким чином, у підходах дослідників, містяться різносторонні
характеристики компонентів досліджуваного явища.
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На думку окремих учених, зокрема М. Богуславського,
Л. С. Бондаря, П. Паламарчука, вагомим чинником формування
екологічної свідомості підлітків може слугувати їх участь у
скаутському русі, одним із основних принципів діяльності
якого є «гармонійні відносини з природою», у яких спілкування
молоді з природою, діяльність «просто неба», дозволяє відчути
себе невід’ємною частиною світу, зміцнити почуття
відповідальності за власні вчинки в природі, долучитися до
екологічних справ збереження навколишнього природного
середовища, жити у злагоді з природою [4; 6; 7;]. 

Євдокимова Т. О. вважає, що ефективне формування
свідомості відбувається в підлітковому віці (від 10-11 до 14-15
років), оскільки саме в цей період підлітки переосмислюють
власне ставлення до світу й самого себе, усвідомлюють власні
потреби і мотиви та відбувається розвиток їх свідомої
поведінки [8, 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. 

У дослідженнях А. М. Кмець. виокремленні пізнавально-
раціональний, емоційно-чуттєвий і діяльнісно-вольовий
компоненти. Ці структурні утворення забезпечують виконання
відображувально-емоційної, комунікативної та орієнтувальної
функції екологічної свідомості [9, с. 9-11]. 

В. В. Глєбов виділяє три загальні, базові елемента:
раціональний, емоційно-чуттєвий і поведінково-вольовий.
Кожен із цих компонентів включає певну сукупність духовних
явищ та утворень. Серед них автор вирізняє стійкі структури,
що є своєрідним ядром екологічної свідомості, і більш рухомі,
змінні духовні феномени [10, с. 36].

Ми погоджуємося з твердженнями М. В. Хроленко, що у
всіх підходах присутні інтелектуальний, чуттєвий і
діяльнисний компоненти, які і складають основу психологічної
структури екологічної свідомості як цілісного утворення. Разом
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із 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 об’єднуємо 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 [10].

У дослідженні стану сформованості деяких компонентів
екологічної свідомості студентів вищих педагогічних
навчальних закладів нами був проведений у 2018-
2019 навчальному році педагогічний експеримент на базі ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди». У дослідженні взяли
участь 40 студентів природничо-технологічного факультету
освітнього ступеня «Бакалавр». 

Поставлена мета досягалася використанням комплексу
методів педагогічних, психологічних і соціологічних
досліджень. У ході дослідження були застосовані діагностичні
методи: спостереження й анкетування. Ці методи дають
можливість отримання емпіричних матеріалів шляхом прямої
та реєстрації явищ, фактів і умов, де вони мають місце, а також
можливістю охопити одночасно певну кількість респондентів.
Найбільш важливими показниками сформованості визначених
компонентів стали розроблені на основі структури
досліджуваного феномену найбільш актуальні елементи
екологічної свідомості студентів.

Проаналізувавши відповіді на запитання анкети, яка
з’ясовувала прояв елементів пізнавально-емоційного
компонента екологічної свідомості студентів, засвідчили, що
більшість опитуваних вбачають у природі насамперед
середовище, оточення: 27,8 % – середовище існування людини,
32,7 % – середовище існування всіх живих і неживих
організмів і 1,0 % – середовище, вороже для людини. Таким
чином, майже четверта частина респондентів сприймає
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природу у вигляді її окремих компонентів: 10,4 % –
компонентів неживої природи (сонце, повітря, вода тощо.),
18,3 % – живої природи («просто дерева, річка, поле…»).
Вбачають у природі «щось близьке, рідне, своє – наш дім» –
6,4 % студентів, «відпочинок» – 2,3 %, «приховане,
незрозуміле» – 1,7 %, «чистий простір» – 2,8 %, «занедбаність,
бруд» – 2,1 %. 

Проаналізувавши дані ми зʼясували, що сприйняття
природи у свідомості студентів має дуже широкий спектр: від
середовища існування до ворожого середовища в цілому. Таким
чином, більша частина досліджуваних сприймає природне
довкілля у вигляді певних його компонентів.

Досліджуючи особливості уявлень студентів про
оточуючу їх природу, було встановлено, що 34,5 % –
опитуваних порівнюють природу з образом «живого,
духовного, високого», 38,3 % – з образом «великого, широкого,
нескінченного», у поетичних образах природа постає для
23,6 % респондентів. Лише 3,6 % засвідчили, що природне
довкілля асоціюється в образі «негативного, чужого,
руйнівного». Таким чином, проаналізовані дані свідчать, що
більша частина майбутніх учителів позитивно відносяться до
природи, і мають відповідне ставлення до неї.

Проводячи аналіз відповідей на питання про почуття, які
виникають до екологічного стану місцевості, де вони
проживають, були отримані наступні дані: а) занепокоєння –
19,6 %, б) небезпеки – 16,3 %, в) незадоволення – 10,1 %,
ґ) безнадія – 25,4 %, д) невпевненність – 7,8 %, е) страх – 1,5 %,
є) почуття заспокоєння – 3,1 %, ж) безпека – 1,8 %,
з) задоволення – 2,1 %, и) впевненость – 1,9 % і) надія – 5,3 %,
й) повага – 2,1 %, к) особливих почуттів немає – 3,0 %. 

Отже, такі результати висвітлюють негативні почуття
студентів в емоційно-вольовій сфері, вони свідчать про
небайдужість і занепокоєння екологічним станом своєї
місцевості. 

Емоційність у сприйнятті студентами оточуючої природи,
найчастіше вказували на наявність таких емоцій, як радість
(22,4 %) і насолода (21,5 %). Тоді, як емоції хвилювання (9,8 %),
роздратування (7,8 %), гармонія (8,1 %), смуток (5,3 %), краса
(8,4 %), безмежний сум (4,3 %), допитливість (5,4 %), сором
(3,3 %), байдужість (3,7 %). 
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Отже, 66 % студентів проявили емоції прекрасного,
краси, гармонії, що і є основою екологічної свідомості і у
34,2 % опитаних наявні негативні емоції. Враховуючи обрану
спеціальність майбутнього вчителя біології та географії, ці
показники засвідчують про позитивне емоційне ставлення
респондентів до природи, що є дещо прогнозованим, тоді як
третина студентів обрали роздратування, смуток, байдужість,
що свідчить про незадоволення їх певних потреб, а звідси і
ціннісне ставлення до природи.

Таким чином, спираючись на дані дослідження, можна
зробити висновок про те, що у більшості опитаних природа
входить у розряд найбільш ціннісних з точки зору їх потреб,
інтересів і цілей. Але у 38 % майбутніх педагогів виникли
негативні емоції, що впливають на їх поведінку і свідчать про
відсутність емпатійної складової. Якщо сприймання, уявлення
– суть відображення предметного світу, властивостей і якостей
явищ, то емоції і почуття, відображаючи дійсність у формі
переживань, не містять у собі образу відображуваного, а
виражають його цінність для суб’єкта. Будь-яке переживання
має індивідуальність досвіду, ціннісної орієнтації особистості. 

Безумовно, відрізняються своїми характеристиками
майбутні педагоги з додатковими спеціалізаціями. У них
домінує емоційне ставлення до природи. Це пояснюється тим,
що на ці спеціальності вступають більш естетично орієнтовані
абітурієнти. Для них характерна здатність до суб’єктності
природних об’єктів, висока культура сприймання довкілля,
наявні стійкі позитивні почуття до природи. 

Отже, можна припустити, що певна збалансованість
розвитку основних структурно-функціональних компонентів
екологічної свідомості студентів має прямий вплив на рівень її
розвитку і результативність формування.

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, який полягає в існуванні
власного об’єкта дослідження – взаємодії суспільства і
природи. Для забезпечення ефективності та цілеспрямованості
процесу формування екологічної свідомості необхідно, щоб
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екологічна освіта і виховання були спрямовані на перетворення
у внутрішній світоглядний план особистості соціальних
екологічних орієнтирів: знань, умінь, ціннісних характеристик
та ідеалів, принципів і правил ставлення суспільства до
природи.
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На сучасному етапі розвитку вищої школи основною
ідеєю концепції вищої освіти є підготовка кваліфікованого
працівника відповідного рівня й профілю,
конкурентоспроможного на ринку праці, компетентного,
відповідального, який вільно володіє своєю професією й
орієнтується в суміжних галузях діяльності, здатного до
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ефективної роботи за спеціальністю на рівні світових
стандартів, готового до постійного професійного зростання,
соціальної і професійної мобільності [1, с. 6; 5].

У теперішній час, як свідчать науковці [4; 7, с. 24; 9],
відбувається зміна моделі вищої професійної освіти, що
пов’язана з новими вимогами до рівня професійних
компетентностей, критерії яких визначають працедавець і
ринок. Формування системи вимог до якості організації
професійної підготовки майбутніх фахівців, у тому числі і
учителів фізичної культури, виражається через її спрямованість
на підготовку компетентного фахівця нової генерації,
підготовленого для здійснення здоров’язбережувальної
діяльності та конкурентоспроможного на ринку фізкультурно-
оздоровчих і рекреаційних послуг [2, с. 15; 3, с. 18; 4].

Проблема пошуку педагогічних шляхів
здоров’язбереження та навчання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів і студентів вишів засобами фізичного
виховання та здоров’язбережувальних технологій на сучасному
етапі розвитку психолого-педагогічної науки має ключове
наукове, освітнє і суспільне значення [2, с. 16; 8, с. 219].
Реалізація цієї проблеми, на нашу думку, можлива на основі
створення концепції формування готовності майбутніх фахівців
фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних
технологій.

Багатоаспектність функцій і завдань вищої педагогічної
освіти, що реалізуються відповідними навчальними закладами,
актуалізує необхідність визначення концептуальних основ
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного
виховання, постійного оновлення змісту фізкультурної освіти,
розширення спеціальностей і спеціалізацій відповідно до
потреб економічного та соціального розвитку України
[2, с. 17; 4; 11].

Проведений аналіз робіт, присвячених розробленню
структури та змісту концепцій у галузі освіти [1, с. 16; 5,
6, с. 21; 8], дав підстави окреслити передумови створення
концепції, узагальнити проблеми та сформулювати мету та
завдання, ключові положення концепції формування готовності
майбутніх фахівців фізичного виховання до використання
здоров’язбережувальних технологій.

263

Випуск 3



Концепція формування готовності майбутніх фахівців
фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних
технологій (далі – Концепція) визначає цілі та завдання в справі
розвитку професіоналізму кадрового потенціалу,
удосконалення функціонування загальнонаціональної системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
вчителів із метою здійснення здоров’язбережувальної
професійної діяльності в галузі фізичного виховання [4].
Концепція складається з таких обов’язкових розділів:

вступ – містить відомості про нормативно-правове1)
підґрунтя концепції, передумови її розроблення й основні
проблеми, що повинні бути розв’язані в ході реалізації
концепції;

основні цілі та завдання концепції – визначається головна2)
мета функціонування системи, що лежить в основі
запропонованої концепції; завдання, що необхідно розв’язати
в полі дії концепції;

функціональний простір (зміст) системи – розкриває3)
перспективи модернізації системи шляхом уточнення її
змістового наповнення;

організаційні форми й структура системи, що4)
висвітлюється в концепції – характеризують структуру
розробленої системи;

заходи з реалізації визначених концептуальних положень;5)
очікуваний результат.6)
Основними передумовами розроблення Концепції є

сучасні процеси становлення демократичної, правової,
соціальної держави, розвиток засад громадянського
суспільства, інтеграція України в Європейське співтовариство,
проведення освітньої реформи, зокрема реформування
загальної та вищої освіти, спрямованого на їх удосконалення.
До передумов створення Концепції також необхідно віднести
спрямованість сучасної політики нашої держави у сфері
фізичної культури на здоров’язбереження й оздоровлення нації,
формування та забезпечення здорового способу життя
населення, гармонійне виховання здорового та фізично міцного
покоління.
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Особлива роль у розв’язанні зазначених проблем повинна
належати моделям освітніх систем, педагогічній науці й
практиці, які повинні проєктувати та реалізовувати методики й
технології здоров’язбереження, впроваджувати їх через
сучасний спектр технологій у реальну педагогічну діяльність
[3, 5, 8, 11, 13]. 

Фізичне виховання як невід’ємна складова освіти
забезпечує можливість набуття кожною людиною необхідних
науково обґрунтованих знань про здоров’я, засоби і методи
його зміцнення, про шляхи й методи профілактики
захворювань, про методики досягнення високої працездатності
та тривалої творчої активності тощо [2, с. 17; 12].

Нагальність пошуку способів навчання й виховання
здорової людини, а не тільки збереження й підтримання
здоров’я, висуває проблему формування готовності
майбутнього вчителя фізичної культури до створення та
використання здоров’язбережувальних освітніх технологій на
одне зі значущих місць у педагогічній науці [4; 5].

Підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання –
спеціалізована професійна підготовка особи шляхом
формування, поглиблення, розширення та оновлення її
професійних знань, умінь і навичок у галузі фізичного
виховання на основі практичного досвіду.

Метою формування готовності майбутніх фахівців
фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних
технологій є задоволення індивідуальних потреб студентів у
особистісному та професійному зростанні за певною
спеціалізацією в системі педагогічної освіти, а також
забезпечення потреб держави в кваліфікованих педагогічних
кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних
компетентно й відповідально виконувати посадові функції,
упроваджувати в навчальний процес здоров’язбережувальні та
інтерактивні технології, сприяти здоров’язбереженню
підростаючого покоління та формуванню навичок здорового
способу життя; створення умов для зміцнення фізичного,
психічного, соціального й духовного здоров’я, психологічного
комфорту та соціального благополуччя дітей і молоді шляхом
визнання пріоритету здорового способу життя як основного
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чинника збереження та зміцнення здоров’я, утвердження
свідомого ставлення та громадянської відповідальності за
власне здоров’я.

Серед завдань підготовки студентів до використання
здоров’язбережувальних технологій, основними є такі:

приведення обсягів і змісту підготовки майбутніх–
фахівців у відповідність із поточними та перспективними
потребами держави в збереженні здоров’я учнів, створенні
здоров’язбережувального освітнього середовища, організації
здоров’язбережувальної діяльності, формуванні навичок
ведення здорового способу життя та використання
здоров’язбережувальних технологій;

формування змісту навчання студентів з урахуванням–
можливості їх спеціалізації на основі попередньо здобутої
ними освіти, виду рухової діяльності, досвіду діяльності,
індивідуальних інтересів і потреб;

застосування сучасних навчальних технологій, які–
передбачають диференціацію, індивідуалізацію,
запровадження дистанційної, очно-заочної та екстернатної
форм навчання;

оптимізація мережі вищих педагогічних навчальних–
закладів із урахуванням можливості повного забезпечення
вчителями необхідної спеціалізації відповідно до запиту
створення здоров’язбережувального середовища, використання
здоров’язбережувальних технологій на засадах поточного та
стратегічного планування потреб у професійному навчанні
фахівців;

створення у навчальних закладах усіх типів цілісної–
системи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб
життя та створення здоров’язбережувального освітнього
середовища шляхом формування у майбутніх педагогів
готовності використовувати здоров’язбережувальні технології
у професійній діяльності;

впровадження в процес підготовки студентів сучасних–
діагностичних приладів і методик, здоров’язбережувальних
технологій;

удосконалення форм і методів формування здорового–
способу життя;
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забезпечення високого рівня формування готовності в–
майбутніх фахівців і перепідготовки педагогічних кадрів в
аспекті збереження здоров’я, формування навичок здорового
способу життя та використання здоров’язбережувальних
технологій.

Основними принципами формування готовності
майбутніх фахівців фізичного виховання до використання
здоров’язбережувальних технологій визначено такі:
здоров’яцентризму, суб’єктності, вільної траєкторії,
неперервності й наступності, науковості, превентивності,
інтеграції, системності і наскрізності, евристичної взаємодії,
креативності.

Структура та зміст підготовки майбутніх фахівців
фізичного виховання. Радикальних змін у функціонуванні
системи вищої освіти передбачає Закон України «Про вищу
освіту». У статті 5 зокрема зазначається, що підготовка
фахівців із вищою освітою здійснюється за відповідними
освітніми чи науковими програмами на таких рівнях вищої
освіти: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;
перший (бакалаврський) рівень; другий (магістерський) рівень;
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень; науковий
рівень [11].

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти
відповідає шостому рівню Національної рамки кваліфікацій і
передбачає здобуття особою загальнокультурної та професійно
орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також
певного досвіду їх практичного застосування з метою
виконання типових завдань, що передбачені для первинних
посад у відповідній галузі професійної діяльності.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає
сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає
здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і
навичок, достатніх для успішного виконання професійних
обов’язків за обраною спеціальністю.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає
восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає
здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних
знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи
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спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або
професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для
ефективного виконання завдань інноваційного характеру
відповідного рівня професійної діяльності.

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень
вищої освіти відповідає дев’ятому рівню Національної рамки
кваліфікацій.

Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає
здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших
компетентностей, достатніх для продукування нових ідей,
розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або
дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння
методологією наукової та педагогічної діяльності, а також
проведення власного наукового дослідження, результати якого
мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Освітньо-творчий рівень вищої освіти передбачає
оволодіння методологією мистецької та мистецько-педагогічної
діяльності, здійснення самостійного творчого мистецького
проекту, здобуття практичних навичок продукування нових
ідей і розв’язання теоретичних та практичних проблем у
творчій мистецькій сфері.

Науковий рівень вищої освіти відповідає десятому рівню
Національної рамки кваліфікацій і передбачає набуття
компетентностей із розроблення і впровадження методології та
методики дослідницької роботи, створення нових
системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій,
розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка
має загальнонаціональне або світове значення.

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти
передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої
або наукової програми, що є підставою для присудження
відповідного ступеня вищої освіти: молодший бакалавр;
бакалавр; магістр; доктор філософії; доктор наук [11].

Молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь,
що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої
освіти і присуджується закладом вищої освіти у результаті
успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-
професійної програми, обсяг якої становить 120 – 150 кредитів
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ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття
ступеня молодшого бакалавра на основі ступеня молодшого
спеціаліста визначається закладом освіти.

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на
першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої
освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої
освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить
180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми
для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого
бакалавра або молодшого спеціаліста визначається закладом
вищої освіти.

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на
другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої
освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання
здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за
освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної
програми підготовки магістра становить 90 – 120 кредитів
ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС.
Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає
дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30
відсотків [11].

У вишах підготовка за напрямами і спеціальностями
фахівців всіх освітніх рівнів здійснюється за відповідними
освітніми програмами ступенево або неперервно залежно від
вимог до рівня оволодіння певною сукупністю умінь та
навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

Вищу освіту мають особи, які завершили навчання у
вищих навчальних закладах, успішно пройшли державну
атестацію відповідно до стандартів вищої освіти і отримали
відповідний документ про вищу освіту державного зразка.

Підготовку майбутніх учителів фізичної культури
забезпечують вищі педагогічні навчальні заклади.

Зміст підготовки майбутніх фахівців фізичного
виховання до використання здоров’язбережувальних
технологій. Кардинальні зміни, що сталися останнім часом у
вищій освіті України, потребують формування нового змісту
навчання фахівців – майбутніх учителів загальноосвітніх
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навчальних закладів, який уможливить необхідний рівень їх
освіти, розвиток творчих здібностей, формування
самостійності, професійного мислення, динамізму в прийнятті
рішень та вміння їх реалізовувати в майбутній професійно-
педагогічній діяльності.

Під змістом освіти розглядається спеціально відібрана та
визнана суспільством (державою) система елементів
об’єктивного досвіду людства, засвоєння якої є необхідним для
успішної діяльності в певній сфері. Це той кінцевий результат,
досягти якого прагне навчальний заклад, той рівень і ті
досягнення, що традиційно виражаються в категоріях знань,
умінь, навичок, особистісних якостей. А за умови
запровадження компетентнісного підходу в освіту – в термінах
компетентностей [1, с. 10; 7, с. 26].

Зміст педагогічної освіти з відповідних спеціальностей
різних освітніх рівнів визначається галузевими стандартами
вищої педагогічної освіти та стандартом вищої освіти вишу.

Зміст фізкультурної освіти визначається на основі змісту
середньої загальної освіти, на основі вимог суспільства до
кадрового забезпечення галузей господарства, до засобів, форм
і методів професійної діяльності на основі освітніх програм
відповідного напряму та включає широкий спектр педагогічної,
соціальної, правової, організаторської підготовки вчителів
тощо.

В освітньому процесі молодшого бакалавра акцент
робиться на фундаментальній загальнонауковій освіті
класичного типу; ознайомленні з усіма основними напрямами
знань про людину; обов’язковій науково-дослідній роботі;
обов’язковій практичній діяльності. Після завершення
навчання на цьому освітньо-професійному ступені студент
може продовжувати навчання на наступному освітньому
ступені, що здобувається на першому рівні вищої освіти. На
рівні бакалавра увага спрямована на поглиблену
загальноосвітню освіту, фундаментальні та професійно
зорієнтовані знання й уміння для розв’язання типових
професійних завдань. Акцент на освітньому ступені магістр,
що здобувається на другому рівні вищої освіти – на
професійній фізкультурній освіті, набутті початкового

Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти

270



професійного досвіду. Значна увага у вищій фізкультурній
освіті магістрів приділяється підготовці студентів до наукової
та викладацької діяльності у вищих навчальних закладах
фізичної культури [4].

Освітня програма підготовки магістрів складається з
чотирирічної програми навчання бакалавра й півторарічної
(дворічної) спеціалізованої магістерської підготовки,
орієнтованої на науково-дослідну та науково-педагогічну
діяльність. Метою підготовки магістрів є розвиток знань і
наукового мислення, набуття й закріплення магістрантами
навичок ведення наукової та педагогічної роботи; підготовка
науково-педагогічних кадрів для вищих навчальних закладів й
інших галузей професійної діяльності або до подальшого
навчання в аспірантурі; ступінь магістра фіксує освітній рівень,
спрямованість отриманої освіти на науково-дослідну й науково-
педагогічну діяльність, наявність умінь і навичок, необхідних
науковцеві або викладачу, які лише починають професійну
діяльність; магістерська програма спрямована на
функціональне розкриття логіки та послідовності розгортання
процесу реалізації цілей і завдань навчальної діяльності
магістрантів.

Вищий навчальний заклад на підставі освітньої програми
розробляє навчальний план за кожною спеціальністю, який
визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах
ЄКТС, послідовність вивчення таких дисциплін, конкретні
форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік
навчального процесу, форми поточного й підсумкового
контролю. З метою конкретизації планування навчального
процесу на кожний навчальний рік складається робочий
навчальний план, який затверджується його керівником.

У навчальних закладах з підготовки фахівців фізичного
виховання навчальні плани повинні передбачати нормативні
навчальні дисципліни, а також дисципліни за вибором вишу й
за вибором студента. До третього розділу входять практики,
курсові, дипломні роботи, державні іспити.

Наведена схема змісту освіти актуальна для початкового,
першого та другого рівнів вищої освіти фахівців фізичного
виховання та повинна сприяти формуванню в майбутніх
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фахівців загальних і професійних компетентностей,
підвищенню спортивної та професійної майстерності.

Терміни підготовки студентів факультетів фізичного
виховання, обсяг навчального часу в системі вищої освіти
встановлюються вишем згідно з відповідними нормативними
документами та державним стандартами освіти.

Навчальний процес в закладах вищої педагогічної освіти
повинен будуватися на прогресивних професійних і
педагогічних технологіях, досягненнях науки і практики.

Шляхи реалізації концепції
Ефективність процесу формування готовності

майбутнього фахівця фізичного виховання в системі ступеневої
підготовки залежатиме від повноти реалізації усіх його
складових. Конкретними шляхами можуть бути такі:

включення проблематики формування професійно-–
педагогічної готовності до створення й використання
здоров’язбережувальних технологій до дослідницьких програм
і навчальних планів підготовки фахівців на різних рівнях вищої
освіти; проведення науково-теоретичних конференцій і
семінарів, практично-методичних нарад із актуальних проблем
формування професійної готовності;

створення на базі кращих освітянських закладів–
експериментальних центрів, лабораторій задля опрацювання
виховних інновацій, розповсюдження передового досвіду
творчих педагогічних працівників;

коригування та узгодження змісту освіти, навчальних–
планів та освітніх програм з метою орієнтації на основні
компоненти професійно-педагогічної готовності в аспекті
здоров’язбереження учнів, розроблення та запровадження
нових курсів, що сприятимуть формуванню професійної
готовності студентів;

науково-методичне забезпечення підготовки педагогів,–
соціальних працівників, психологів вищих навчальних закладів
з урахуванням основних видів компетенцій майбутніх фахівців;

розроблення та видання типових програм, навчально-–
методичних посібників, підручників, методичних матеріалів;

розроблення й запровадження нових методик навчання та–
виховання з метою формування конкурентоздатного працівника
освітньої галузі;
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використання засобів масової інформації з метою–
висвітлення кращого педагогічного досвіду;

вивчення світового педагогічного досвіду, адаптація–
кращих прикладів формування педагогічної компетентності;

налагодження контактів з міжнародними організаціями,–
проведення спільних міжнародних заходів та проектів із
проблем формування професійно-педагогічної компетентності;

ефективне застосування інноваційних програм освітніх–
технологій;

підготовка науково-методичних розробок з питань–
стратегії розвитку освітнього процесу, використання
інноваційних форм і методів індивідуального чи групового
пошуку;

використання творчого потенціалу вчителів-практиків та–
науковців в удосконаленні освітнього процесу.

Підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання
повинна розглядатися як один з пріоритетних напрямів в
системі вищої освіти, оскільки він безпосередньо пов’язаний
зі збереженням здоров’я, формуванням навичок здорового
способу життя підростаючого покоління, перспективами
підготовки учнів в умовах здоров’язбережувального
середовища, виховання навичок безпечної поведінки.

Концепція реалізується в умовах погодження та
раціонального використання фінансових, технологічних,
матеріальних, інтелектуальних та інших ресурсів держави,
навчальних закладів і спрямовується на формування фізично,
психічно, соціально, духовно здорової особистості з високим
рівнем громадянської відповідальності, здатної розв’язувати
масштабні завдання, які забезпечать поступ нації, готової до
самостійного вибору власного місця в житті, створення й
використання освітніх технологій; високоерудованої і
культурної особистості, яка має гуманістичний світогляд та
гуманістичні якості, високий рівень здоров’я, здатна
застосовувати технології збереження здоров’я для інших
людей, які її оточують; веде здоровий спосіб життя і прагне
застосовувати набуті компетентності в аспекті
здоров’язбереження в професійній діяльності.
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Аналіз вищевикладеного дає підстави зробити висновок
про те, що фізкультурна освіта в аспекті збереження здоров’я
учнів, використання здоров’язбережувальних технологій
повинна забезпечувати їхній високий професіоналізм,
створювати умови для самореалізації особистості, гнучкість,
варіативність навчання, мати чітко виражену гуманітарну
спрямованість та повинна базуватися на методологічних
засадах передових ідей вітчизняних і зарубіжних учених,
нормативно-правових документах України з вищої освіти. З
метою реалізації вищезазначеної концепції необхідні належні
правові соціально-економічні, матеріально-технічні та
фінансові умови, урахування особливостей і специфіки
підготовки студентів, що визначено в чинних законодавчо-
правових і нормативно-методичних документах. Робота над
розробленням концепції професійної готовності майбутніх
фахівців фізичного виховання дала змогу встановити, що
навчанню студентів передує вичерпно усвідомлена та
продумана програма дій з організації освітнього процесу та
професійного навчання, яка стала підґрунтям для подальшого
розроблення моделі.

Педагогічний процес формування готовності студентів до
реалізації здоров’язбережувальних технологій слід розглядати
не тільки як окрему складову системи підготовки
дипломованих фахівців, а і як форму освіти молоді, виходячи з
їх індивідуальних потреб у здобутті певних знань, формуванні
умінь і навичок, особистісному і професійному зростанні.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в
упровадженні концепції формування готовності майбутніх
фахівців фізичного виховання до використання
здоров’язбережувальних технологій у професійну підготовку.
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Усвідомлення необхідності змін у підходах до
економічного зростання відбулося в 70-х роках минулого
століття. Концепція «сталого розвитку» стала логічним
продовженням екологізації наукових знань у питаннях
соціально-економічного розвитку. Ще на початку ХХ століття
людство починає усвідомлювати, що науково-технічний
прогрес все більше набуває антиекологічного спрямування.
Парадокс розвитку нашої цивілізації полягає в тому, прагнення
світових спільнот до поліпшення побуту, умов праці, життя в
цілому призводить до погіршення навколишнього середовища,
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до хижацького споживання природних ресурсів, їх
забруднення, що унеможливлює подальший прогрес розвитку
людства.

Стокгольмська Конференція ООН із питань
навколишнього середовища, яка відбулася у червні 1972 року,
вважається першою віхою у становленні історії концепції
сталого розвитку. До порядку денного було включене питання
взаємозв’язку між економічним розвитком і станом довкілля.
За підсумками Конференції була прийнята Декларація, яка
містила 27 принципів і план дій.

Ще через 10 років було проведено зустрічі на вищому
рівні на Конференції ООН з навколишнього середовища та
розвитку в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. На зустрічі були присутні
глави і високопоставлені представники 179 країн, які прийняли
п’ять документів – дві заяви про принципи і план основних дій
з метою всесвітнього сталого розвитку: 

декларацію з навколишнього середовища і розвитку,•
27 принципів якої визначають права і обов’язки країн у справі
забезпечення розвитку і добробуту людей; 

«Порядок денний на XXI століття» – програму•
досягнення сталого розвитку з соціальної, економічної та
екологічної точок зору; 

заяву про принципи, управління, захисту та сталого•
розвитку всіх видів лісів, життєво необхідних для збереження
всіх форм життя і забезпечення економічного розвитку; 

конвенцію про зміну клімату – з метою стабілізації•
концентрації газів, що викликають парниковий ефект в
атмосфері, до екологічно допустимих рівнів; 

конвенцію про біологічне різноманіття, що вимагає від•
усіх країн збереження біологічного різноманіття всього живого. 

На Конференції була створена Комісія ООН зі сталого
розвитку для забезпечення ефективної подальшої діяльності
щодо здійснення рішень Конференції та зміцнення
міжнародного співробітництва. Комісія забезпечувала більш
раціональне використання міжурядових механізмів прийняття
рішень із питань довкілля та розвитку, аналіз рівнів досягнення
Цілей Порядку денного на XXI століття на національному,
регіональному та міжнародному рівнях.
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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ), Україна лідирує серед країн Європи за рівнем
смертності від хронічних захворювань викликаних
забрудненням оточуючого середовища. Щорічно внаслідок
серцево-судинних захворювань помирає близько 50 тис. осіб,
від новоутворень – майже 90 тис. На обліку з приводу
цукрового діабету перебуває 1 млн. громадян, але ще близько
2 млн. мають приховану форму захворювання. Усі ці
захворювання пов’язані з екологічними впливами, показниками
безпеки продуктів харчування та питної води [8, с. 9-15].

Необхідність розвитку України шляхом сталого розвитку,
зеленого економічного зростання, поєднаного з активною
соціальною політикою держави, демократизацією складників
суспільного життя, вимагає формування якісно нової державної
та регіональної політики. Національна економіка потребує
адаптації до вимог конкуренції, підвищення ефективності та
наукоємності виробництва, актуалізації екологічних норм та
впровадження екологічних стандартів, гармонізованих з
міжнародними та європейськими.

Саме тому в 90-і – 2000-і роки екологічна освіта й
виховання стають невід’ємною умовою стратегії стійкого
розвитку. Як поняття, стійкий розвиток – це такий розвиток
суспільства, який задовольняє потреби сучасних поколінь і не
ставить під загрозу можливості майбутніх поколінь
задовольняти свої потреби. Освіта для стійкого розвитку
базується на фундаментальному припущенні, що людство
повинно радикально змінити сучасний хід економічного,
екологічного й соціального розвитку для забезпечення
здорового та якісного життя майбутніх поколінь [11, с. 11].

Фундамент екологічної культури закладається в
дитинстві. І тут першочергова роль належить сім’ї. Особливе
місце у формуванні екологічного світогляду відводиться
загальноосвітній середній школі. Вивчення в школі
природничих наук формує основи екологічних знань та наукові
засади природокористування. Природоохоронні знання
необхідні для вдосконалення самого навчально-виховного
процесу, формування цілісної картини світу. Екологічна освіта
і виховання в школах мають реалізуватися неперервно і
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послідовно, комплексно і на міжпредметній основі, формувати
певні переконання відповідно до набутих знань, а також
практичні навички й активну життєву позицію щодо
збереження природи.

Саме тому зміст природоохоронної освіти повинен
включати систему знань про особливості природи і
взаємовідносини суспільства і природи, вміння і навички з її
вивчення, збереження і відтворення.

Розглянемо більш детальніше поняття екологічної
культури, освіти і виховання. Екологічна культура, освіта і
виховання – це категорії, які відображають певну етапність у
формуванні особистості школяра.

Екологічна освіта представлена системою знань,
направлених на засвоєння теорії і практики загальної екології,
включає елементи географічних, біологічних знань. Екологічне
виховання здійснюється посередництвом впливу на свідомість
в процесі формування особистості з метою розвитку соціально-
психологічних установок і активної громадянської позиції.
Екологічна культура – складова частина загальноосвітньої
культури, характеризується глибоким і узагальнюючим
осмисленням важливості екологічних проблем в майбутньому
розвитку школяра. Екологічна освіта озброює людину
необхідними знаннями про особливості взаємодії суспільства
і природи, ходу природних процесів, впливу на них
антропогенних навантажень і несприятливих наслідків такого
впливу. Екологічне виховання формує певні навики поведінки
школяра в природному середовищі. І тільки осмислена
поведінка в природі у відповідності з отриманими знаннями і
навичками є свідченням екологічної культури особистості [10].

На сьогодні термін «екологія» несе не лише біологічний
зміст, а й соціальний. Проголошуючи територію України зоною
екологічного лиха, Верховна Рада визначила одне з основних
завдань держави – зупинити екологічну кризу і підводити
суспільство до гармонійних відносин з навколишнім
середовищем. У зв’язку з цим «Концепція екологічної освіти в
Україні» і Закон «Про дошкільну освіту» передбачають
органічне входження у безперервний навчально – виховний
процес. Екологічну освіту і виховання треба починати з
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дитинства і продовжувати усе життя. У першу чергу потрібна
екологізація свідомості, формування певного світогляду, яке
визначає святість усього живого світу, що оточує нас [6].

Слід зазначити, що сьогодні багато навчальних закладів
демонструють новаторські підходи щодо неперервної
екологічної освіти в Україні. У своєму доробку ми зупинимось
на деяких із них. 

Заслуговує на увагу впровадження обласного освітнього
проекту «Екошкола – школа майбутнього» в природоохоронну
роботу закладу «Загальноосвітня школа I-III ступенів № 10
Вінницької міської ради», який ґрунтовно проаналізувала в
своєму посібнику «Роль «Екошколи» у вихованні екологічної
культури школяра» С. Г. Сапон, вчитель біології цієї ж школи,
«спеціаліст вищої категорії» [10 с. 27]. 

З метою формування екологічної культури школяра
заклад «Загальноосвітня школа I-III ступенів № 10 Вінницької
міської ради» увійшов до програмно-цільового науково-
методичного проекту «Екошкола – школа майбутнього».
Вказаний проект є інноваційною моделлю підготовки учнів до
проведення експериментальної роботи. Проект «Екошкола»
затверджений наказом Департаменту освіти і науки Вінницької
обласної державної адміністрації (наказ № 24 від 28 січня
2015). Даним наказом заклад «Загальноосвітня школа I-
III ступенів № 10 Вінницької міської ради» включений в
перелік закладів обласного рівня, що беруть участь в програмі
науково-дослідної та експериментальної роботи в рамках
освітнього проекту «Екошкола – школа майбутнього» на 2015-
2020 рр. Науковий керівник проекту – Мудрак Олександр
Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професора,
завідувач кафедри екології та природничо-математичних наук
КВНЗ «Вінницька Академія Неперервної Освіти».

Мета проекту:
впровадження в навчальний процес «Положення про–

екошколу – школу майбутнього», яке дозволить створити
систему неперервної екологічної освіти школярів області;

сформувати екологічний світогляд школярів і–
педагогічних працівників;

забезпечити високий рівень екологічної культури окремих–
осіб і суспільства загалом;
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розвивати навички, фундаментальні екологічні знання;–
поглиблювати екологічне мислення і свідомість, що–

ґрунтуються на ставленні до природи як унікальної цінності.
Із метою виконання завдань, що стоять перед

«Екошкола», та забезпечення найбільш сприятливих умов для
розвитку інтересів і здібностей учнів, «Екошкола» працює за
напрямами:

екологічна освіта під час навчальної діяльності;–
екологічне виховання під час позакласних заходів;–
позашкільна природоохоронна діяльність;–
неформальні акції на захист довкілля.–
У змісті роботи «Екошколи» передбачається:
запровадження кодексу екологічної культури школяра;1)
створення кабінету екології;2)
організація і проведення гуртків й факультативів3)

екологічного і природоохоронного спрямування;
проведення екологічних акцій флешмобів, виставок,4)

ярмарок,екскурсій;
використання енергозберігаючих технологій;5)
створення бібліотечки еколога;6)
впровадження здоров’язберігаючих технологій;7)
розробка екологічних стежок;8)
написання грантів із екологічнох і природоохоронної9)

тематики.
Наскільки правильний шлях обрав педагогічний колектив

«Екошколи» свідчать такі результати:
підвищився рівень навчальних досягнень учнів з екології–

(на 14 % збільшилася кількість учнів, які мають високий і
достатній рівні);

підвищилася результативність учнів школи у міських–
олімпіадах (34 % становлять I, II, III місця), конкурсах,
проєктах різних рівнів;

збільшилася на 9 % кількість учнів школи, що вступили–
до вищих навчальних закладів III-IV ступеня акредитації
екологічного напрямку.

При реалізації моделі формування екологічної культури
школяра в закладі «Загальноосвітня школа I-III ступенів № 10
Вінницької міської ради» використовувалися різні форми

Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти

282



роботи зі школярами: інноваційна експериментально-
дослідницька робота з учнями; залучення школярів закладу до
практичної природоохоронної роботи; пошук, розвиток та
підтримка обдарованих і талановитих учнів, створення умов
для самореалізації та саморозвитку природних нахилів та
інтересів, індивідуальних здібностей школярів; екологічний
напрямок роботи, що дозволяє дитині не тільки отримати
широку палітру додаткових знань та умінь, розвинути свої
здібності, але й гармонійно, інтелектуально розвивається
відповідно до сучасних тенденцій, які набувають популярності
у світі.

Із метою формування екологічної культури у школярів
закладу «Загальноосвітня школа I-III ступенів № 10 Вінницької
міської ради» проводився моніторинг навчально-виховного
процесу, який висвітлював динаміку зростання якості знань
учнів з екології за результатами річного оцінювання. При
запровадженні курсу «Екошколи» якість знань учнів протягом
двох навчальних років підвищилася на 15 % [19].

Ще одним яскравим прикладом впровадження
новаторських підходів до неперервної екологічної освіти є
багаторічна співпраця Національного природного парку
«Подільські Товтри» з освітніми закладами та громадськістю.
Національний природний парк «Подільські Товтри»
знаходиться на території трьох адміністративних районів:
Чемеровецького, Кам’янець-Подільського та частини
Городоцького, що в Хмельницькій області. Загальна площа
парку становить 261316 га, він є найбільшим в Україні та одним
з найбільших в Європі. У природоохоронних науково-
дослідних відділеннях парку функціонують
еколого-просвітницькі центри, які сприяють обізнаності
населення щодо енергозбереження та збереження
невідновлюваних природних ресурсів.

Системна організація еколого-просвітницької виховної
роботи парку спрямована на співпрацю з освітніми закладами
різних рівнів акредитації, позашкільними закладами, органами
самоврядування, місцевими громадами, рекреантами. У НПП
«Подільські Товтри» впроваджуються різноманітні форми
еколого-освітньої роботи: екскурсії еколого-пізнавальними
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стежками, екофестивалі, квести, лекторії, семінари, круглі
столи, конференції, вікторини, флещ-моби, природоохоронні
акції, екологічні табори, гуртки, еко-школи, конкурси та інше.
Так на базі Староушицької ЗОШ І-ІІІ ступенів екологічного
спрямування у навчальну програму ведено спецкурс «Сталий
розвиток», де педагог разом з учнями вивчають важливість
впровадження енергоефективних технологій, бережливого
ставлення та економного, раціонального використання
природних ресурсів [5].

Новаторське ефективне поєднання різних типів освіти
можна спостерігати на прикладі побудови навчального процесу
в Івано-Франківському національному технічному університеті
нафти і газу (ІФНТУНГ). Зокрема розвиток і формування
формальної та неформальної освіти на кафедрі екології.
Кафедра екології ІФНТУНГ під керівництвом Адаменка Я. О.,
який очолює кафедру з 2007 року, теж не стоїть осторонь у
розвитку екологічної освіти в Україні. Ще у 1989 році з
осіннього семестру професор Адаменко О. М. вперше почав
читати курс «Основи екології», згодом курс був введений у
робочі навчальні програми усіх 18 спеціальностей ІФІНГ і вже
з 1993 р. почався перший прийом студентів на спеціальність
«Охорона навколишнього середовища та раціональне
використання природних ресурсів» [3]. Під керівництвом
доктора геолого-мінералогічних наук, професора, заслуженого
діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії СРСР
Олега Максимовича Адаменка започаткована Наукова Школа
раціонального використання і захисту природи. Під його
керівництвом захищено 10 докторських і понад
20 кандидатських дисертацій.

Невід’ємною складовою діяльності кафедри екології є
науково-дослідна робота за такими напрямами: оцінка впливу
на довкілля народногосподарських об’єктів; комп’ютерні
системи екологічного моніторингу та екологічної безпеки
держави, регіону, адміністративних областей і районів, міст і
промвузлів, окремих об’єктів; екологічний аудит територій і
підприємств; екологічна геофізика, екологічна геологія,
екологічна геоморфологія; еколого-економічна оцінка
нетрадиційних енергоресурсів: вітру, води, біогазу, сонячної,
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геотермальної й інших видів альтернативної енергетики; оцінки
природно-ресурсного потенціалу; розрахунки гранично
допустимих викидів і скидів, інвентаризація джерел викидів,
видача дозволів на спецводокористування; екологічні моделі
Дністра, Прута, Карпатського регіону; палеогеографія,
палеоекологія та геоархеологія Європи, Азії й Африки. На
кафедрі екології було виконано 13 міжнародних проєктів [7]. 

Для забезпечення високого рівня підготовки фахівців у
галузі екології та технології захисту навколишнього
середовища на кафедрі екології створено 3 науково-технічні
лабораторії: Лабораторія фізико-хімічних методів досліджень,
Наукова лабораторія технологічних досліджень, Лабораторія
«Фізико-хімічні методи дослідження стану навколишнього
середовища», та комп’ютерний клас з відповідним програмним
забезпеченням. Для проходження навчальних практик у
с. Маріямпіль Галицького р-ну створений «Науково-навчально-
виробничий протипаводковий полігон», як модельна територія
долини Дністра, де можна відпрацьовувати заходи із захисту
території від впливу катастрофічних паводків і проводити
наукові дослідження. На кафедрі екології запроваджена система
дуальної освіти, що дозволяє студентам поєднати роботу і
навчання, коли навчальний заклад готує фахівця разом із
підприємством. Упродовж навчання студенти-екологи
проходять навчальне стажування у провідних начальних
закладах Польщі, Німеччини та інших країнах. У 2011 році між
ІФНТУНГ та Краківською гірничо-металургійною академією
ім. Станіслава Сташица (КГМА, Польща) укладена угода щодо
навчання студентів-магістрів (в тому числі й екологів). І вже
понад 70 магістрів-екологів успішно захистили магістерські
роботи та отримали подвійний диплом КГМА та ІФНТУНГ.

Починаючи з 2010 року у ІФНТУНГ видається науково-
технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване
ресурсокористування». Для екологічної просвітницької роботи
на кафедрі екології діє студентський науковий гурток «Еколог
ХХІ століття», основними завданнями якого є [9]: – сприяння
формуванню екологічного мислення у студентів; – виховання
соціальної активності до вирішення проблем захисту
природи; – вивчення актуальних екологічних проблем; –
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виявлення талановитих студентів і сприяння розвитку їхніх
наукових навичок. Студенти гуртка активно беруть участь у
Всеукраїнських і Всесвітніх екологічних акціях. Так, наші
студенти започаткували в Івано-Франківську акцію «Година
Землі», яку проводять у центра міста на Вічевому майдані. У
2016 році був організований і проведений в Івано-Франківську
2-денний еко-фестиваль «EcoLifeStyle».

У рамках еко-просвітницької діяльності гурток постійно
співпрацює із навчальними закладами середньої освіти
(школами, гімназіями, ліцеями та коледжами) м. Івано-
Франківськ, у яких студенти проводять тематичні екологічні
бесіди, лекції, вікторини, тренінги та квести. Для ознайомлення
студентів із галузевими екологічними проблемами
організовують поїздки на підприємства області: ПАТ
«Карпатнафтохім», Долинський ГПЗ, НГВУ
«Долинанафтогаз», комунальне підприємство «Полігон ТПВ».
У рамках формування у студентів загальних і фахових
компетентностей на заняттях гуртка проводять тематичні
заняття за принципом «круглий стіл». Такий підхід дозволяє
студентам, спочатку кожному окремо, детально дослідити будь-
яку екологічну проблему (регіональну, галузеву), а потім вже в
рамках виступів і дискусій проаналізувати її в масштабах
України. Це також дозволяє розвинути у студента вміння
аналізувати інформацію та здатність застосовувати знання при
обґрунтуванні вибору природоохоронних заходів.

Отже, існує цілий комплекс суперечностей між
інноваційними процесами, що відбуваються сьогодні в системі
освіти в Україні, та недостатнім рівнем теоретико-
методологічного та практичного розроблення проблеми
реформування професійної діяльності вихователів, педагогів і
викладачів вищої школи. Екологічна освіта є ключовим
процесом, що допомагає підвищити рівень обізнаності щодо
охорони навколишнього середовища та сформувати суспільну
екологічну позицію. Аналіз сучасного стану формальної
екологічної освіти свідчить про недостатню реалізацію її
структури і змісту. Крім того, необхідно забезпечити екологічну
підготовку кадрів (вихователів, педагогів, викладачів ЗВО) для
формування у них активної громадської позиції щодо
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вирішення проблем захисту навколишнього середовища і
сталого розвитку. Основними завданнями екологічної освіти є
формування: 

фундаментальних екологічних знань; –
екологічного мислення; –
розуміння екологічних проблем на різних рівнях–

(глобальному, державному, регіональному, галузевому);
формування екологічної відповідальності на основі–

системних знань про екологічні проблеми сучасності та
можливості впровадження концепції сталого розвитку, сучасної
цивілізації та навколишнього середовища; 

формування знань і вмінь дослідницького характеру, які–
забезпечують креативний підхід до розв’язання екологічних
проблем, що виникають; 

формування мотивації й потреби в екологічно безпечній–
та екологічно раціональній діяльності, формування
усвідомлення необхідності розв’язання екологічних завдань,
здатності до багатоаспектної (правової, економічної, моральної
тощо) оцінки екологічних ситуацій. 

Екологічна освіта має бути тривалим і
міждисциплінарним за своєю суттю процесом, вивчати основні
проблеми навколишнього середовища, надавати можливість
молоді застосовувати свої знання та допомогти учням
розглядати навколишнє середовище в усій його повноті [9].

Кандидат біологічних наук, доцент, професор кафедри
життєдіяльності та фізичного виховання Хмельницького
університету управління та права Виговська Т. В. та доктор
сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри екології
Хмельницького національного університету Міронова Н. Г. у
своїй статті «Деякі аспекти реалізації неперервної екологічної
освіти в Україні» [1] аналізують новаторські підходи до
екологічної освіти у навчальних закладах м. Хмельницького.
Так автори стверджують, що для вищих навчальних закладів
цього регіону апробованою практикою є впровадження в
навчальний процес підготовки фахівців різних спеціальностей
практичних видів діяльності. Так у Хмельницькому
університеті управління та права (ХУУП) у процесі вивчення
дисципліни «Екологія» вже багато років студенти розробляють
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науково-практичні посібники з окремих питань. Перші з них
були присвячені червонокнижним видам, які зростають на
Хмельниччині. Далі студенти вивчали ситуацію з
онкозахворюваністю в області та створювали відповідний
посібник з профілактики впливу канцерогенних чинників у
регіоні. Студенти також активно долучались до підготовки
презентаційних матеріалів про природно-заповідні території
Хмельниччини, що формують регіональну екологічну мережу
та ін.

На думку голови Черкаської міської організації
Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта»
Довгаль Л. В., екологічне виховання та освіта є важливим
компонентом формування у дітей та підлітків засад та навичок
життя у стилі сталого розвитку [2]. Наразі заклади формальної
шкільної освіти керуються компетентнісним підходом у
освітньому процесі, у всіх предметах шкільної освіти
впроваджуються чотири наскрізні змістові лінії: «Екологічна
безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність»,
«Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова
грамотність». Якщо вдуматись у зміст назв наскрізних
змістових ліній, то можна зрозуміти, що участь у діяльності
молодіжних екологічних громадських організацій дозволяє
реалізувати всі ці компоненти освіти, робить можливим
сформувати у дитини новий сталий світогляд, екологічну
культуру та мислення. Для освітньої діяльності в межах
великого міста особливо актуальними є теми, що стосуються
питань екологічного дружнього споживання, відповідального
ставлення до проблеми переробки та утилізації побутових
відходів у окремих домогосподарствах. Саме такі напрямки
освіти для сталого розвитку вимагають пошуку сучасних,
ефективних інноваційних педагогічних технологій та форм.
Досвід діяльності Черкаської міської організації ВДС
«Екологічна варта» доводить, що такими формами освітнього
процесу є тренінги, квести, флеш-моби, STEM-освіта [4].

У 2015-2018 роках до Всесвітнього дня Землі активісти
ВДС «Екологічна варта» проводили для мешканців Черкас
вуличні акції під назвою «Життя у стилі Еко». Для реалізації
своїх ініціатив учнівська молодь разом з координаторами-
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педагогами розробили спеціальну анкету, що характеризує
ставлення до екологічності нашого життя. Якщо опитуваний
мав стиль життя далекий від екологічно дружнього, учні
проводили невеличкий майстер клас з основ впровадження
принципів сталого господарювання, ділились інформацією, як
можна екологічно відповідально утилізувати батарейки,
поліетилен, макулатуру, як  започаткувати у власному
господарстві роздільний збір сміття. Другою частиною цієї
акції була театралізована вистава про проблеми утилізації
відпрацьованих хімічних джерел живлення та збереження
чистоти водойм. Таким чином було облаштовано пункти збору
батарейок у 10 міських школах Черкас і протягом 3 років
зібрано й утилізовано понад 1 тонну небезпечних відходів.

Залучення технічно обдарованої молоді для здійснення
науково-дослідницької роботи в напрямку мінімізації впливу
побутових відходів на довкілля відбувається під керівництвом
Наукової ради Черкаської обласної організації Всеукраїнської
екологічної ліги. Учнівська та студентська молодь розробляє
STEM-освітні проекти, які дозволяють розвинути в учнів
креативне новаторське мислення в розв’язанні дослідницьких
та інженерних задач щодо поводження з відходами.

Отже, вибірковий аналіз новаторських підходів до
неперервної екологічної освіти в Україні дає підстави зробити
висновок про необхідність підготовки громадян із високим
рівнем екологічних знань, екологічної свідомості і культури на
основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського
суспільства й природи (не насильство, а гармонійне
співіснування з нею!), саме така підготовка повинна стати
одним з головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих
екологічних і соціально-економічних проблем сучасної
України.

Екологічна освіта, як цілісне культурологічне явище, що
включає процеси навчання, виховання, розвитку особистості,
повинна спрямовуватися на формування екологічної культури,
як складової системи національного і громадського виховання
всіх верств населення України (у тому числі через екологічне
просвітництво за допомогою громадських екологічних
організацій), екологізацію навчальних дисциплін і програм
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підготовки, а також на професійну екологічну підготовку через
базову екологічну освіту.

Вирішення цих питань має забезпечити формування
цілісного екологічного знання й мислення, необхідних для
прийняття екологічно обґрунтованих народногосподарських
рішень на рівні підприємств, галузей, регіонів, країни загалом.

Реформування екологічної освіти та виховання має
здійснюватися з обов’язковим урахуванням екологічних
законів, закономірностей, наукових принципів, які діють
комплексно в біологічній, технологічній, економічній,
соціальній і військовій сферах. Глибоким опануванням
екологічними знаннями, формуванням екологічного мислення,
свідомості та культури мають бути охоплені громадяни всіх
категорій, вікових груп і сфер діяльності. Збалансований,
екологічно безпечний (гармонійний) розвиток повинен бути
базисною, вихідною ідеєю, методологічною основою
екологічної освіти згідно з міжнародними вимогами.
Головними складовими системи екологічної освіти та
виховання мають бути її формальна й неформальна частини,
форми й методи яких різні, а мета одна: різнобічна підготовка
громадян, здатних визначати, розуміти й оптимально
вирішувати екологічні та соціально-економічні проблеми
регіонів проживання на основі наукових знань процесів
розвитку біосфери, здорового глузду, загальнолюдських
досвіду й цінностей.
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Нині пріоритетом для сучасної людини повинно бути
відповідальне ставлення до власного здоров’я та здоров’я
оточення як до найвищої індивідуальної цінності. Здоров’я
можна сформувати, зберегти шляхом цілеспрямованої праці
над собою і набуттям знань у всіх сферах життєдіяльності.
Здоров’я – категорія, що визначається як універсальна людська
цінність і поєднує не лише біологічну, а й соціальну, морально-
психологічну, духовну складові. Не можна знайти ні однієї
сфери людської діяльності, яка не була б пов’язана з культурою
здоров’я. 

Проблема підтримання та збереження здоров’я набуває
актуальності, носить міждисциплінарний характер, вимагає
залучення зусиль науковців-медиків, психологів, педагогів та
ін. Особливої гостроти останнім часом набувають питання
здорового способу життя молоді, здатності молодої людини
бути суб’єктом свого здоров’я, нести за нього відповідальність.
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Про важливість та актуальність даної проблеми свідчить
виникнення нових наукових напрямів – філософії здоров’я та
здорового способу життя, соціології здоров’я, психології
здоров’я тощо, які займаються вивченням проблеми
збереження здоров’я в усіх її аспектах: світоглядному,
соціальному, клінічному, психологічному.

У сучасних умовах моральної деградації значної частини
населення України особливої актуальності набуває вивчення
духовних чинників, які формують соціальні цінності, властиві
демократичному суспільству.

Проблема морального аспекту буття людини у ставленні
до інших людей, природи, самого себе – основоположні ідеї
духовності і моральності були в центрі уваги мислителів усіх
епох: Аристотеля, Сократа, Я.-А. Коменського, Й. Песталоцці,
Г. Сковороди, П. Юркевича, В. Сухомлинського, К. Ушинського
та ін.

Здоров’я як складна, багатоаспектна категорія було
предметом дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців
другої половини ХХ століття та сучасних науковців:
М. Амосова, Ш. Амонашвілі, І. Беха, В. Горащука,
Ю. Кобякова, С. Сидорчука та ін. 

На всі непрості питання сьогоднішнього українського
буття намагаються дати відповіді історики, політологи,
філософи, соціологи, журналісти – В. Андрущенко, Є. Афонін,
Б. Дем’яненко, М. Михальченко, А. Паламар, Л. Смола,
В. Ткаченко, О. Фісун та ін. 

Методи формування духовного здоров’я в освітньому
процесі детально розглядалися в роботах М. Гончаренко,
Е. Помиткіна, Т. Тюріної та ін.

У сучасному напруженому інформаційному суспільстві
людині складно у всьому розібратися, тому виникає
невпевненість, психологічна напруженість, недовіра, апатія,
відбувається занепад духовності та моральності.

Нині загострюється ситуація як у сфері моралі, так і в
економічному та політичному житті. Для звільнення людини
від, насамперед, бездуховності, у якій вона сама загубилася,
треба застосовувати всі доступні, але гуманні методи. Саме
тому дослідження низки проблем людського існування є,
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напевно, одними з найпотрібніших засобів вирішення
глобальних проблем людської духовності.

Із духовним здоров’ям тісно пов’язано таке поняття як
моральність – індивідуальна етика, етика серця. Необхідність
моральної й етичної поведінки супроводжує кожен крок
людини. Саме тому, починаючи роботу над собою, роблячи
стратегію і тактику самооздоровлення, треба подумати про
свою моральність, осмислити свої дії, відношення до самого
себе, інших, до світу.

Мораль покликана здійснювати духовне єднання
суспільства. Моральна людина, навіть зустрівшись з
безумовною необхідністю вчинити щось проти власної совісті,
демонструє свободу людського духу, право вибору. Мораль
орієнтує особистість на найкраще. Мова моралі – це апеляція
до совісті з метою розбудити в людях моральні чесноти, які б
стали орієнтирами добровільно обраної поведінки. Свобода
вибору, невимушеність у діях – основні ознаки моральності
людини. Іноді мораль і моральність розрізняють: мораль – це
норми свідомості, а моральність – реалізація цих норм у житті,
практичній поведінці людей.

Моральні переконання не можна взяти «на прокат» –
люди швидко розпізнають показну етику. Мораль є етика –
теорія, що розглядає сутність, проблеми морального вибору,
моральної відповідальності людини, що стосуються всіх сторін
її життєдіяльності – спілкування, праці, сім’ї, громадянської
орієнтації, національних і конфесійних взаємин, професійного
обов’язку. Тому етику прийнято вважати «практичною
філософією».

Моральна та духовна культура особистості є однією з
найбільш значущих соціальних цінностей, провідним
компонентом як цивілізаційного розвитку, так і особистості
зокрема, важливим соціальним потенціалом, який повинен
бути задіяним у вирішенні складних проблем ХХІ століття [5,
с. 256].

На думку В. Андрущенка, «…людство, зрештою,
підійшло до усвідомлення себе не лише як частини природи,
соціальних відносин чи культури, а й як продукту
універсальної ноосферної цілісності з домінуючим духовним
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началом (стрижнем), на основі якого розгортається
життєдіяльність кожного індивіда, здійснюється його доля.
Шлях до людини, таким чином, проходить через її духовне
зростання, результатом якого має стати внутрішнє розуміння
її» [1].

Як зауважує В. Копа, на сьогодні соціальні аспекти
культури здоров’я пов’язані з вирішенням фундаментальних
проблем, пов’язаних з низькою культурою здоров’я населення,
яка приводить до безвідповідального ставлення до власного
здоров’я та реформування вітчизняної освіти у напрямі її
переходу на здоров’язберігаючі методологію та технології.
Цілком зрозуміло, що вирішення першої проблеми неможливо
без вирішення другої. Культура здоров’я населення України
прямо залежить від процесу реформування змісту і
спрямованості освіти. Процес же реформування освітньої
діяльності, який у своїй основі має метою формування
культури здоров’я, має бути зорієнтований на державні
стандарти здорового способу життя, які, до речі, до цього часу
не розроблені [6].

Лаврова Л. зазначає, що культура здоров’я на рівні
соціуму не визначається виключно діяльністю освітніх установ.
Щоб високий рівень культури здоров’я став нормою для
більшості людей, необхідні значні зміни у свідомості населення
й одночасне реформування соціальної політики. Ці два
процеси – зміна поглядів на цінності здоров’я й формування
здорової соціальної політики – взаємообумовлені й повинні
здійснюватися одночасно й паралельно, бути
взаємодоповнюючими і взаємодіючими [8, с. 348].

Нині все очевиднішою стає втрата національної
перспективи, морально-духовної домінанти, віри українців у
можливість побудувати цивілізовану демократичну державу, це
вкрай негативно позначається на політичній, економічній,
соціальній, національній, конфесійній, звичайно, морально-
духовній сферах українського суспільства. 

Особливу роль у житті людини має духовне здоров’я, яке
є визначальним у ставленні особистості до себе, до інших, до
суспільства. За визначенням Н. Денисенко, «духовне здоров’я –
усвідомлення особистістю свого «Я» як частки природи і
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суспільства; прояв морально-вольових рис характеру в діях,
спрямованих на творення, віра у вищі духовні цінності (у Бога,
добро, любов) відповідальність перед іншими людьми,
безкорисливість» [4, с. 8].

Важливим чинником також є співвідношення
матеріальних і духовних потреб у суспільному житті. При будь-
яких умовах і негараздах духовні витоки повинні переважати
над матеріальними, оскільки лише вони виражають єство
Людини, її цінність і значущість. У сучасних дослідженнях
ставлення до здоров’я розглядається як важливий чинник
самооцінки здоров’я, поведінки стосовно нього, та, як
результат, – самого здоров’я.

Духовне здоров’я 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 [7].

На думку О. Вишневського, духовне здоров’я є головним
джерелом сили й енергії людини. У роботі «Теоретичні основи
педагогіки» він розглядає взаємозв’язок, який існує між
фізичним і духовним здоров’ям людини. На його думку,
людський організм має три рівні структури: морально-духовну,
психічну і матеріально-фізичну. Вони складають цілісну
систему, котра прагне до чистоти, гармонії і рівноваги. Хвороба
– це порушення гармонії і рівноваги в цій системі, і лікувати її
слід, виходячи з цілісності організму, тобто враховуючи рівні
розвитку духовності, психіки і фізичного стану. Так, наприклад,
морально-етичний негатив перетворюється на негатив
емоційний, а він – у негатив тілесний, тобто відбувається
саморуйнування людини, ініційоване на духовному рівні.
Здорова людина об’єднує в собі риси любові, мудрості, правди,
творчості [2].

Як зазначає О. Вишневський, нині відбувається глибинна
втрата засад духовності і домінування антропократії, втрата
умінь людини знайти насолоду в духовному і тотальне
прагнення її до насолод примітивних, тілесних. І вина тут не
педагогіки і не школи: все це йде від хвороб суспільства, від
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глобального процесу його «матеріалізації» і «оскотинювання».
За цих умов, яким би химерним не видався заклик (в тому числі
і американських педагогів!) щодо повернення до духовності та
ідеалізму, прислухатися до нього необхідно, бо іншої
перспективи просто нема [2].

Н. Коцур і Л. Товкун у підручнику «Валеологія»
зазначають що людський організм – цілісна і взаємозв’язана
система, рівновага в якій підтримується завдяки високому
духовному рівню, що є ієрархічно головним. До складових
духовного здоров’я відноситься: психічний стан людини;
рівень становлення світогляду; свобода совісті; радість; щастя;
віра [7, с. 277].

Такі складові духовного здоров’я як радість і щастя є
природним станом людини. Втрачаючи свій природний
радісний настрій, людина завдає шкоди людському статусу.
Щастя – це стан душі, це особливий психоемоційний стан
свідомості людини, а не зовнішні обставини. Радість живе у
духовному світі людини, і кожен сам обирає, радіти йому чи ні.
Людина – творець і господар радості та щастя. Матеріальний
достаток не може бути постійним джерелом щастя. Якщо щастя
залежить лише від грошей чи інших зовнішніх обставин, то
таке щастя триває недовго. Справжнє щастя приходить із
середини.

Психологи нерідко говорять, що головна трагедія
людської особистості полягає у невідповідності бажань і
можливостей. Таким чином, основна причина
психосоматичних хвороб полягає у завищеній або, навпаки,
заниженій самооцінці, у руйнівних емоціях і стресах,
неправильному виборі цінностей і мети, нелюбові до себе; і, як
наслідок, – нездоровий спосіб життя.

Умови формування духовності включають взаємозв’язок
позитивного мислення з позитивними діями, мудрістю, волею
і любов’ю. Шляхи духовного розвитку людства повинні
включати: 

в освіті – переважання духовної спрямованості у всіх–
видах навчання; 
у самовдосконаленні і саморозвитку – послідовні–
морально-етичні й етичні ступені перетворення себе [7,
с. 286].
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Дослідники зазначають, що якщо фізичне здоров’я
залежить від природних і біологічних ритмів, то духовне
здоров’я залежить від дотримання морально-етичних законів.
До шляхів формування духовного здоров’я відносять: духовне
очищення, що забезпечує мінімальну кількість негативних
емоцій; нездійснення поганих вчинків; придбання навичок
позитивного мислення і чистоти помислів; знання і життя по
Десяти Заповідях; стеження за сутністю слів; звільнення від
шкідливих звичок; попередження лихослів’я; поєднання
гімнастики для тіла з гімнастикою для душі, котру необхідно
тренувати завершенням добрих справ і осмисленням своїх
вчинків і дій [7, с. 287].

Довгий час існувала думка, що рівень розвитку
духовності людини визначити неможливо. Але у міру
поглиблення наших знань про структуру свідомості,
енергоінформаційну будову людини й ієрархічну роль
духовності в механізмах формування здоров’я, стало зрозуміло,
що критерії оцінки духовного і морального здоров’я можуть
визначатися відношенням особи до Космосу,
загальнолюдських, національних і суспільних цінностей.
Головною з них є індивідуальна гармонійність людини щодо
світосприймання, розуміння свого місця в навколишньому
середовищі, характеру взаємин з іншими людьми.

Як показник духовного здоров’я можна використовувати
наявність у людини мети і сенсу життя, її бажання жити, її
переконань, рис вдачі, здатності до творчості і тому подібне.
Від усвідомленого вибору мети значною мірою залежить увага,
яку людина приділяє своєму здоров’ю. Саме цінність здоров’я
є головним проявом її духовності, визначає образ і зміст її
життя [7, с. 292].

Доброта гармонує з природою людини. Зло неодмінно
призводить до сум’яття душі і хвороби тіла. Проблеми моралі,
добра і зла стають центральними, коли мова йде про здоров’я,
хвороби і довголіття. У проблемі моральності особливо звучить
тема совісті. 

Совість у людини вроджена, оскільки вроджений
інстинкт альтруїзму, почуття правди і сорому з’являються у
дитини на несвідомому рівні задовго до того, коли це можна
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пояснити іншими причинами. В. Даль характеризує совість як
«природжену правду на різних щаблях розвитку [3]».

Сучасне визначення цієї категорії таке: совість – категорія
етики, яка виражає нерозривний зв’язок моралі і людської
особистості, характеризує вищу норму здатності людини до
морального самоусвідомлення, самостійне визначення для себе
моральних обов’язків, самооцінки і самоконтролю скоєних
вчинків. Як внутрішній моральний суддя, совість уособлює
нерозривну єдність самоусвідомлення особистості та її
емоційних переживань (моральних почуттів).

Виховання розвиває совість до вищих її ступенів, коли
для людини краще не жити, ніж жити невідповідно до своєї
совісті. І навпаки, відповідне виховання може заглушити
альтруїзм, совість, сором. Табу, що стосуються моральності,
виникли історично як важлива умова виживання людей як
спільноти і самозбереження кожного. У культурі всіх народів,
як заповідь, як непорушний закон моралі звучало і звучить,
хоча і виражена різними словами, єдина вимога: не роби
іншому того, чого не хочеш для самого себе.

Порушивши закон моралі, переступивши через нього,
людина здатна на спотворення самого себе. Він може навіть не
усвідомлювати, що порушив, але несвідоме миттєво зафіксує
порушення і відразу ж відгукнеться на нього, так як механізм
самопокарання в несвідомому запускається несвідомо.
Провина проти моралі, проти совісті, таким чином, фіксується
в несвідомому і залишається, живе в ньому як комплекс
провини і сорому.

М. Гончаренко зауважує, що у ситуації зниження
внутрішнього психологічного захисту неусвідомлене проникає
в свідомість, впливає на хід думок людини, на його дії і може,
врешті-решт, привести до психосоматичних захворювань різної
етіології (виразки, хвороби серцево-судинної системи, неврози
та ін.). Особливо хвороботворна для обтяженої комплексом
провини людини така ситуація, коли проти нього було вчинено
те саме, що він колись аморально здійснив проти інших. У
цьому найбільше розкривається мудрість – не робити іншому
того, чого не хотів би, щоб зробили тобі [3].
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Щоб стати на шлях здоров’я і дійти до істинної
моральності, необхідно зробити перший важливий крок –
прощення. Іноді навіть здається, що пробачити неможливо, що
прощення аморально. Але той, хто пробачив, у всіх випадках
позбавляється озлобленості у своїй душі. Жити зі злістю дуже
важко, це призводить до інших почуттів: підозри, недовіри,
злості, агресивності. Мудреці стверджували, що людина, яка
не вміє прощати і живе з вантажем ненависті, руйнує себе
зсередини, наближаючи себе до хвороби і смерті.

Те ж стосується і покаяння, яке в усіх релігіях і світових
концепціях совісті розглядається як вища форма очищення
душі. По суті, пробачити і покаятися – значить жити мудро і
морально, у добрі і здоров’ї. Що ж веде до хвороби? Немає
заповіді «не принижуй іншого», але приниження іншої людини
– один з найбільш аморальних вчинків, найважчий з гріхів. Гріх
гордості – найбільший його різновид.

Досить важка вина для моральності – скористатися
чесністю, щедрістю, добротою іншого в корисливих,
егоїстичних цілях. Це те ж саме, що скористатися наївністю,
неосвіченістю людини, який повірив тобі, щоб зрадити його.
Немає заповіді «не проклянеш», але, проклинаючи іншого, ти
проклинаєш себе. Страшний гріх – невдячність. Бути
невдячним – це те ж саме, що вкрасти, обдурити, зрадити,
скористатися добротою в егоїстичних цілях. 

Боягузтво, відчай і капітуляція перед труднощами –
аморальні, і, перш за все для самої людини, яка зраджує себе,
свою мету, своє життєве призначення. Аморально не подати
руку тому, хто її потребує, бути байдужим до страждань іншої
людини.

Прояв духовних якостей особистості на громадському і
особистому рівні визначається ступенем самотворення кожної
людини індивідуально. У це поняття входить підтримання
фізичної форми, фізичного здоров’я, збереження доброти душі,
в якій повинні залишатися господарями любов, справедливість
і свобода. Люди не можуть дозволити їй зачерствіти, втратити
активність, а потім і життєву силу [3].

Отже, поняття моральності, духовності і здоров’я тісно
пов’язані між собою. Починаючи роботу над собою,
розробляючи стратегію і тактику самооздоровлення, потрібно
подбати про свою моральність, осмислити свої дії, ставлення
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до самого себе, інших, до світу. Наявність необхідних знань і
володіння спеціальними вміннями й навичками з питань
здоров’я дозволяє людині не тільки зробити правильні
висновки, але й правильно діяти як у звичайних і
повсякденних, так і у відповідальних кризових ситуаціях.
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Actuality of the problem. The modernization of the higher
education system in Ukraine is aimed at substantially updating the
goals, content, methods and forms of organization of educational
activities in institutions of general secondary education. A modern
teacher faces a number of tasks, the success of which depends
primarily on the professional development of the individual, his
activity in mastering professional activities. According to this, the
problem of preparing future teachers of philology becomes more
and more relevant, which includes not only the totality of
knowledge about professionally oriented disciplines and their
practical use in pedagogical activity, but also certain requirements
apply to personal qualities.
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Ukraine wishes to commit to the European dimension of
higher education by adopting measures from the Bologna
Declaration. At the same time, certain issues relating to the Bologna
Process objectives remain to be addressed. One of the issues is to
develop learners’ professional language competence. 

The democratic and humanization reforms which take place
in Ukraine need renovating the process of teaching foreign
languages, recomprehending aims, tasks and contents of education,
implementation of new educational technologies to master foreign
communicative competence successfully.

The basis of the professional teacher’s training of the XXI
century: is developing component, education of a person who is
capable of self-education, self-development; is able to think
critically, process information, use acquired knowledge, ability to
solve creative problems. Given this problem actualized improve the
quality of process of preparation the future teachers, including of
future teachers of English for increase their competitiveness, it
requires of process to effective realization of competence approach.
Effective deciding of these tasks possible for conditions by the
improvement of educational content and its procedural-methodical
using on innovation basis.  The quality of  professional preparation
of future teachers depends of  the content to modern education,  it
should include of full orientation on  purchase  by  students’ of
system the competencies and permanent updating by improving the
mechanisms and their using  in everyday practice [1, p. 49].

Using of interactive technologies in the education makes in
development of personal the different changes, it relating as to
cognitive, so and to emotional-motivational processes, its influence
on the character of personal, herewith increasing of cognitive
motivation of students at work with computer. Using of means of
information and communicative technologies in teaching
contributes of increase the proportion of independent training
activity and activation of student, formation his personal by
development it ability to education, self education, self upbringing,
self update and self realization. The information and communicative
technologies affect to formation of theoretical, creative and
modular-reflective intellection of students, computer visualization
of educational information produces of significant influence on
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formation the ideas, it occupy of central place in creative thinking,
and imagery representation of phenomena in the memory of student
enriches of perception of educational material, it promotes his
scientific understanding [2, p. 9].

Innovations in methodology used in the educational process
of higher institutions are connected of new technologies. Interactive
training as a new methodological approach to the foreign language
teaching gives a chance to solve communicative-cognitive tasks
through foreign language communication.

Analysis of last researches and publications from problems
of the research showed, that there is significant world theoretical
and practical improvements in the field of competence approach in
the process of preparation of future teacher. By many scientists of
Ukraine are considered the problem of forming of competence the
specialists of different profiles. In particular, explored the problem
of formation of professional pedagogical competence of teachers
(N. Borytko, S. Demchenko, L. Zelenska, I. Mishchenko,
R. Serozhnykova); professional competence of officers
(O. Vorontsov); pedagogical competence of teachers (L. Golik,
N. Loseva, A. Shyszko); health-saving competence of teachers
(N. Kotsur, L. Tovkun, N. Lisova) and others.

According to branch of professional preparation in literature
are well represented of works from learning of interactive
technologies of study of future specialists of different directions of
preparation. Thus, the peculiarities of using of interactive
technologies in educational process (H. Voronina, H. Kovalchuk),
the different pedagogical technologies and their influence on
formation of professional competence is researched (V. Bespalko,
P. Volovyk, I. Dychkivska, S. Sysoeva). From a cohort of scientists,
now dealing by questions of realization by competence approach in
education, is provided a portfolio of native workers, highlighting
the competency approach closest to understanding this phenomenon
(O. Lokshyna, O. Ovcharuk, O. Pavlenko, O. Pometun,
L. Parashchenko, S. Rakov, O. Savchenko). A number amount of
researches carried out through collaboration of Ministry education
and science of Ukraine and international organizations in creating
of a series of publications on educational politics, which also
elucidated of the main principles of competency approach [2, p. 13].
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The problem of using the interactive methods  of health-
saving of teaching foreign languages at the higher educational
establishments were also studied by R. Blair, S. Martinelli,
L. Konoplianyk, O. Siutkina, H. Stern, Ye. Polat, M. Tailor and
other. 

The purpose of this article and tasks of the research is to
briefly look at certain of the new methods that have attracted the
attention of the profession in recent years, to show reason for
interest in them, in what they are exploring, in what they
accomplish, the principles and ideas that guide them.

Professional development of future teacher of philological
subjects – process is complicated and lengthy. Theoretical and
practical study is necessarily part during of future teachers master
of system of research knowledge in the branch of philological
subjects in conjunction with general professional training. The
problem of using of interactive methods in the preparation of
teacher-philologists of higher pedagogical educational
establishment is considered in the article. The role of innovative
educational environment in the process of professional preparation
of teacher philologist in pedagogical activity is determined in it;
main characteristics of content of innovation process in education
are distinguished; subject and tasks of educational innovation is
grounded [4, p. 49].

The formation of readiness to innovation activity of teachers
is one of the main tasks of the educational process of higher
educational institution. The article contains the ways of professional
competence future teacher of philologist, defined social and cultural
factors, that influencing on forming and spiritual development of
personality; concretize the concept of «competence» and
«competence», the generalized model of professional competence
is given as associate components. The theoretical aspects of
problem the readiness for innovation activity are analyzed, the
meaning of «preparation» and «interactive methods» .

The readiness to innovative teaching activities – particularly
personal status of the teacher, which implies the presence of a
motivational-value attitude to the professional activity, possessing
of effective ways and means of achieving educational goals, the
ability to creative and reflection is indicated. Many of the problems
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faced by teachers who work in an innovative mode, its associated
with low innovation competence – systems of motivation,
knowledge, skills, personal qualities of the teacher that provide
effective using of new educational technologies in their work with
children. The using of innovative teaching methods of philologist
of  teachers in teaching activities are analyzed; the content of
innovation process in education is defined; the object and tasks of
educational innovation are grounded; the conceptual design of
efficient provision of educational technologies in the process of
formation professional competence of teachers philologist.

Innovations in methodology used in the educational process
of higher institutions are connected with the use of new
technologies. Interactive training as a new methodological approach
to the foreign language teaching gives a chance to solve
communicative-cognitive tasks through foreign language
communication [4, p. 47]. Interactive teaching is this kind of
learning and cognition activity, which is realized in the form of a
dialogue (student, teacher, student-student) with continuous
adjustment of the learning content according to the analysis of
activity of the subject of teaching. From conditions of using of
interactive methods in the teaching process is organized, that almost
all the students are involved in the learning process. The purpose
of interactive methods in the process of learning a foreign language
is to create of learning conditions in which all students’ interaction
among ourselves.

So, in terms of methodology, the meaning of a category
interactive training will be considered as:

а) а dialogue training in the course of which interaction
between a teacher and a student occurs;

b) training the purpose of which tackles linguistic,
communicative and action tasks. Interactive training activity
involves the organization and development of dialogue speech
aimed at mutual understanding, interaction, solving of modern and
general but significant tasks for every participant of the educational
process [1, p. 146].

The main principles of cooperative learning within the
interactive training system are: 

positive interdependence – when each student performs his1)
(her) job well, the group succeeds;

Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти

306



individual responsibility – when working together in a group2)
each student has a different job; 

equal participation – each student is given the same amount3)
of time to speak or complete a task ;

Simultaneous interaction – when all students are involved at4)
the same time [5, p. 84].

In the process of dialogue training the students learn: to solve
complex problems on the basis of analyzing the circumstances and
corresponding information, to consider alternative opinions, to take
well-considered decisions, to take part in discussions, to associate
with different people.

It’s necessary to organize different forms of activity at the
foreign language group that is individual, pair, and team. Among
the most well known form of pair and group work the following
kinds should be mentioned: inside (outside) circles, brain storm,
line-ups, jigsaw reading, think-pair-share, debate, pair-interviews
etc. Education personality reading is an activity which involves the
splitting of a text into different parts or the use of different texts on
the same topic. The parts are given to different learners to read.
They must communicate with each other in order to find out the
whole message or different views on the topic.

It is necessary to point out that all above-mentioned form of
interactive training is efficient in case a problem is discussed as a
whole in the students have previous experience and ideas which
they have acquired earlier at their classes or in a course of their
private life. In the process of work the teacher should take into
consideration the fact that the topics which are to be discussed in
the classroom must not be limited or very narrow. One of the most
common peculiarities which are characteristic of the interactive
forms are those that these forms of training motivate the student not
only to express their own opinion but after some argumentation of
their partners in the process of work to change the point of view
[4, p. 26].

The following advantages of interactive cooperative learning
are determined:

friendly atmosphere and relationships between learners are–
formed; 
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learners have the opportunity to be more independent and–
self-confident; they are not afraid to make mistakes;

it’ll help the learners to overcome the problems of language–
barrier confidence and fear of making mistakes;

learners talking time is longer, it’s good for communication;–
a teacher doesn’t dominate;–
a teacher  has an opportunity to give the task to every student.–

All learners are involved in the work;
it’s good for individual work;–
learners can use their background knowledge.–
The language is the social product, and as the form of

existence of human intellectual activity it embraces all spheres of
individual and social life. Perhaps one of the most essential
pedagogical principles of language teaching is one that emphasizes
the study of language in a cultural context.  One of the main tasks
of teaching foreign languages is the penetration into the culture the
peoples whose language is learnt, into the system of their world
perception. The language is the result of theoretical and practical
activity of both an individual and society. The culture of peoples,
social conditions of life and the language are inseparably connected.

The readiness to innovative teaching activities – particularly
personal status of the teacher, which implies the presence of a
motivational-value attitude to the professional activity, possessing
of effective ways and means of achieving educational goals, the
ability to creative and reflection is indicated. Many of the problems
faced by teachers who work in an innovative mode, its associated
with low innovation competence – systems of motivation,
knowledge, skills, personal qualities of the teacher that provide
effective using of new educational technologies. The use of
innovative teaching methods of philologist of the future teacher in
teaching activities are analyzed; the content of innovation process
in education is defined; the object and tasks of educational
innovation are grounded; the conceptual design of efficient
provision of educational technologies in the process of formation
professional competence of future teachers philologist.

The priority of education development for philological
department at the State Higher Educational Establishment
«Pereiaslav-Khmelnitskyi State Pedagogical University named after
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Hryhoriy Skovoroda» is the implementation of modern information
technologies that provide the access to the network of high quality
databases, widen the possibility of students to apprehend complex
information. It is realized through the construction of individual
module teaching programs with various complexity levels
depending on specific needs, the use of the interactive methods,
introduction of remote education, production of electronic
textbooks.

Interactive methods of teaching foreign language give us a
chance to solve some problems simultaneously. The main purpose
is to develop communicative skills, to help establish emotional
contact with the student, provide with realization of educational
task, that is: to train them to work in a team, to considered
somebody’s opinion. As seen from experience the use of the above
mentioned methods helps to avoid a student’s nervous tension, to
change the forms of activity, to draw attention to the main question
of the lesson [8].

To summarize the interactive methods of teaching give the
foreign language teachers the possibility to master some new
communicative methods of foreign language training. Risk taking
and conversational interaction play a major part in language
acquisition. It is hoped that this brief survey will encourage many
language teachers to learn more about the interactive methods of
training. Such knowledge will give some healthy perspective in
evaluating the innovations or new approaches to methodology that
will continue to emerge over time.

Conclusions. Using interactive technologies of health-saving
during the professional training of future foreign language teachers
receives the opportunity to use the training time as much as possible
and efficiently, to invent original teaching methods, to increase the
amount of educational material for its mastering and use by
students, to enrich the content of the classroom and to increase the
motivation of studying the English language.

Prospects for further of scientific researches in this direction
is considered more thorough consideration of practical peculiarities
and methods of realization of competence approach and its
components in the process preparation of future teacher, as well as
the current control system implementation results of this approach
in higher education in Ukraine.
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Погіршення стану здоров’я населення в Україні, що
відображається у зростанні рівня захворюваності, смертності
та скороченні тривалості життя, в останні роки набуває все
більшої актуальності. Стан здоров’я студентської молоді є
важливою складовою узагальнюючих параметрів здоров’я
нації. Здоров’я нації – суттєвий показник суспільного та
економічного розвитку держави, а здоров’я молоді – її
майбутнє. Економічний, інтелектуальний та культурний
потенціал країни знаходиться в прямій залежності від
показників здоров’я майбутнього покоління [1].
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Так, під час навчання у закладі вищої освіти у студентів
формується інша – активна життєва позиція, ніж у шкільні
роки, і вони по-іншому оцінюють свої можливості. Їхня
свідомість досягає рівня, при якому виникає потяг до
самоосвіти, самовиховання, самовдосконалення, що в
кінцевому рахунку призводить до розуміння здоров’я як
цінності й виникнення почуття відповідальності за його стан. 

Система стійких переконань притаманна не всім
студентам, деякі з них не можуть самостійно визначитися у
виборі своєї позиції щодо здоров’я як життєвої цінності.
Складно переоцінити важливість міцного здоров’я в реалізації
людиною власних планів, успішного розв’язування життєвих
завдань та долання труднощів в сучасних умовах розвитку
комп’ютеризації, демографічних проблем, погіршення
екологічного стану України, змін соціальних умов життя.

У рейтингу загальнолюдських цінностей здоров’я посідає
найвищу позицію, оскільки є підґрунтям продуктивного,
повноцінного життя людини. Натомість неякісне харчування,
малорухливий спосіб життя, наявність шкідливих для здоров’я
звичок, зростання нервово-психічного напруження призвели
до найнижчої тривалості життя українців серед європейських
країн. Життя молодого покоління ускладнене високими
темпами діяльності, стресами, конкурентністю як реальною
складовою сучасного життя. 

За даними Державного комітету статистики України
станом на початок 2018-2019 навчального року серед студентів
закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації майже 90 %
мають відхилення у здоров’ї, у 50 % наявна морфо-
функціональна патологія, у 40 % – хронічні захворювання,
55 % студентів вже спробували наркотики, 70 % вступали в
статеві стосунки, більше 50 % студентів мають незадовільну
фізичну підготовку, 40 % – мають слабкі уявлення про
теоретичні положення здорового способу життя [1, с. 36]. У
зв’язку з цим проблема формування здоров’язбережувальної
компетентності студентів університету – майбутніх педагогів
професійного навчання є надзвичайно актуальною.

Феномен «здоров’я» та проблему його збереження
досліджують учені різних наукових напрямів – філософи,
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медики, соціологи, психологи, педагоги. Аналіз наукового
фонду засвідчує, що вчені (А. Абаєв, Г. Апанасенко,
Н. Башавець, І. Брехман, Д. Воронін, В. Горащук, О. Дубогай,
Н. Зимівець, Ю. Змановський, В. Казначеєв, В. Климова,
Ю. Лісіцин, В. Оржеховська, В. Петленко, І. Смирнов,
Л. Сущенко та ін.) дослідили сутність і структуру поняття
«здоров’я» та виокремили чинники, що на нього впливають.

Різноманітні аспекти формування ціннісного ставлення
до власного здоров’я проаналізовано у роботах сучасних
дослідників (Т. Андрющенко, Г. Бєлєнька, М. Машовець,
І. Чупаха та ін.), особливості формування фізичного здоров’я
(О. Богініч, Е. Вільчковський, Л. Волков, Н. Денисенко,
О. Дубогай, М. Єфіменко, С. Петренко, О. Потужній,
Л. Сварковська, Ю. Шевченко та ін.), забезпечення основ
здорового способу життя (Н. Андрєєва, Т. Бабюк, Н. Бикова,
Т. Овчиннікова, А. Ошкіна, О. Перевертайло та ін.), вчення про
здоров’язбережувальну компетентність (О. Аксьонова,
І. Анохіна, Т. Бабко, Н. Башавець, Н. Бєлікова, Т. Бойченко,
Д. Воронін, П. Джуринський, Б. Долинський, А. Карабашева,
Л. Кузнєцова, Н. Коцур, Н. Тамарська, Л. Товкун, В. Успенська,
Т. Шаповалова та ін.).

На початку третього тисячоліття здоров’я людини
сприймається не лише як найбільша соціальна цінність, а й як
вирішальний чинник економічного розвитку,
конкурентоспроможності, росту добробуту кожної окремої
країни і рівня життя її громадян. Стан здоров’я підростаючого
покоління є основою благополуччя і розвитку суспільства.
Натомість в останні десятиріччя спостерігається помітна
тенденція до погіршення здоров’я студентської молоді.
Найбільш вагомими причинами цього процесу є екологічні
проблеми, неякісне харчування, зниження рівня життя сімей,
медичного обслуговування, прискорення темпу життя,
зростання психологічного навантаження.

У «Національній стратегії розвитку освіти до 2021 року»
одним із ключових стратегічних напрямів державної освітньої
політики визначається «формування здоров’язбережувального
середовища, екологізації освіти, валеологічної культури
учасників навчально-виховного процесу» [11].

313

Випуск 3



Ключовою категорією започаткованого дослідження є
«здоров’язбережувальна компетентність студентів
університету – майбутніх педагогів професійного навчання»,
тому для визначення її змісту в концептуальному полі нашого
дослідження вважаємо за необхідне розглянути й уточнити
сутність понять «здоров’я», «здоров’язбереження», «здоровий
спосіб життя», які мають із ним безпосередній змістовий
зв’язок. Вважаємо надзвичайно важливим у контексті
досліджуваної наукової проблеми зробити аналіз наукових
досліджень, у яких подано результати фундаментального
характеру, з тим, щоб на цій підставі вибудувати власну
концепцію формування здоров’язбережувальної
компетентності студентів університету – майбутніх педагогів
професійного навчання.

Фундаментальною для дослідження є категорія
«здоров’я». Феномен здоров’я та питання його збереження
упродовж тисячоліть цікавили вчених різних наукових
напрямів – філософів, медиків, соціологів, психологів,
педагогів. Кожне покоління, враховуючи досвід пращурів,
виробляє своє бачення вирішення цієї проблеми, оскільки
зворотним боком стрімкого технологічного прогресу є тотальне
погіршення здоров’я людей і необхідність свідомого
прикладання зусиль для його збереження.

На сучасному етапі розвитку суспільства категорія
«здоров’я» набула, «особливої актуальності,
трансформувавшись у глобальну проблему існування людської
цивілізації, зумовивши перегляд ставлення населення до
власного здоров’я та впровадження в життя оздоровчої
ідеології» [15, с. 25]. Можливо, саме значущість і незмінна
актуальність проблеми здоров’язбереження є причиною
різноплановості досліджень і відсутності єдиного чіткого
формулювання поняття «здоров’я» навіть на сьогоднішньому
історичному етапі розвитку людства.

Визначення поняття «здоров’я» є фундаментальною
проблемою сучасної науки. Всі розуміють, що «здоров’я –
добре, а хвороба – погано». З античних часів відомо, що
людина здорова, коли не хворіє, однак пояснити сутність
здоров’я більш складно, ніж сутність хвороби. Саме тому
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однозначного, прийнятного для всіх визначення поняття
«здоров’я» поки що не існує. Оскільки це поняття
багатоаспектне й зумовлене багатьма чинниками, то вимагає
для свого розв’язання комплексного підходу. 

А. Абаєв визначає здоров’я як «стан людини, який
відповідає існуючим соціокультурним нормативам (еталонам)
у відношенні психофізіологічної (фізичної і психічної) і
особистісної (соціальної) підсистем її життєдіяльності» [1,
с. 38]. За С. Беличевою, здоров’я – «це не відсутність хвороб, а
фізична, соціальна і психологічна гармонія людини» [2, с. 83].
Т. Бойченко розглядає здоров’я як «...гармонійну єдність
біологічних і соціальних якостей, зумовлених вродженими й
набутими біологічними і соціальними явищами» [3, с. 61].

Т. Волосовець, вивчаючи категорію здоров’я у контексті
концепції сприяння покращенню здоров’я, представила такі
характеристики поняття «здоров’я»: «Здоров’я – це стан
повного благополуччя в різних сферах життєдіяльності,
фундаментальна потреба людини, реалізація її потенціалу.
Здоров’я є одночасно ресурсом, процесом і результатом
задоволення однаковою мірою фізичних, психічних і
соціальних потреб кожної людини за пріоритетного значення
здоров’я всієї людської популяції нинішнього та прийдешніх
поколінь, є найвищою загальнолюдською і суспільною
цінністю. Воно виявляється у здатності зберігати й
покращувати природне місце існування, збільшувати
тривалість і поліпшувати якість життя завдяки можливості
контролю та керування чинниками, що їх зумовлюють»
[8, с. 11].

«Здоров’я особистості – це інтегративна характеристика
якості духовного, психічного та фізичного розвитку індивіда,
що забезпечує його повноцінну участь у різноманітних сферах
соціального життя й діяльності як суб’єкта праці, пізнання,
спілкування і творчості» [10]; «Здоров’я – міра життєвиявлення
людини, гармонійна єдність фізичних, психічних, трудових
функцій, що зумовлює повноцінну участь людини в різних
галузях суспільної діяльності. Тому власником гарного
здоров’я вважають не просто того, хто не хворіє, але того, хто
фізично міцний, духовно сильний, зберігає високу
працездатність» [12].
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Зважаючи на велику кількість варіантів визначення
феномена «здоров’я» і необхідність опори на єдине,
загальноприйнятим у міжнародному обігу є визначення
здоров’я, яке викладене у преамбулі Статуту Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ): «Здоров’я – це стан
повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не
лише відсутність хвороб або фізичних вад». Воно ж доповнене
14 листопада 2017 року означенням «динамічний»: Здоров’я –
це динамічний стан повного фізичного, душевного і
соціального благополуччя, що не визначається однією лише
відсутністю хвороби або немічності.

Представлене визначення, на нашу думку, є недостатньо
науковим, оскільки воно характеризує ідеальний стан
особистості, який практично не зустрічається і не піддається
вимірюванню. Натомість, людина завжди прагне до певного
ідеалу, а щоб отримати бажане, необхідно докласти зусиль. Як
зазначено в Оттавській хартії сприяння здоров’ю, для
досягнення стану повного фізичного, душевного і соціального
благополуччя людина чи група людей повинні вміти визначати
та реалізовувати свої прагнення, задовольняти потреби,
змінювати середовище і справлятися з ним. Досягнення
благополуччя здійснюють через свідомий і цілеспрямований
процес творення людиною власної системи життєдіяльності
щодо покращення здоров’я й забезпечення її відповідальним
ставленням до здоров’я індивідуального і громадського. Кожна
людина певною мірою особисто відповідає за здоров’я всього
людства, усе ж людство певною мірою відповідає за здоров’я
кожної людини [8]. 

У сучасній освіті акцентується здебільшого увага на
активності дорослого щодо забезпечення відповідних умов для
збереження здоров’я. Роль молоді у збереженні власного
здоров’я певною мірою знівельована. Така ситуація потребує
створення сучасних методик, через які можна сформувати
систему доступних знань, ціннісних орієнтацій, поведінки і
діяльності, зорієнтованих на збереження власного здоров’я та
здоров’я інших людей, розвинути вміння аналізувати й
вирішувати різноманітні життєві ситуації з позиції збереження
здоров’я. Враховуючи той факт, що наразі в освіту
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впроваджується компетентнісний підхід, уважаємо, що
актуальною проблемою сучасної педагогічної науки є розробка
нових моделей організації у закладах освітнього процесу,
спрямованого на формування в студентства
здоров’язбережувальної компетентності. Це забезпечить не
тільки наявність у них ціннісного ставлення до здоров’я,
системи знань про здоров’я, здоров’язбережувальних життєвих
навичок, а й здатність до їх адекватного використання у
відповідних життєвих ситуаціях.

Водночас проблема формування здоров’язбережувальної
компетентності студентів університету – майбутніх педагогів
професійного навчання не знайшла належної науково-
методичної розробки. Очевидним є наявність суперечностей
між: вимогами суспільства до збереження здоров’я
підростаючого покоління та не розробленістю методологічних
і методичних засад формування здоров’язбережувальної
компетентності студентів університету – майбутніх педагогів
професійного навчання  як комплексного феномена, що має
значний потенціал для підвищення рівня їхнього здоров’я;
потенційними можливостями компетентнісного підходу, що
передбачає надання переваги практичній спрямованості освіти
і недостатнім забезпеченням розвивального
здоров’язбережувального середовища для закріплення й
удосконалення у студентів, які сприяють фізичному,
соціальному, психічному і духовному здоров’ю; викликами
сучасності до особистості, здатної свідомо ставитися до
власного здоров’я, дотримуватися здорового способу життя і
недостатньою вмотивованістю молоддю на
здоров’язбережувальну діяльність, сприйняття здоров’я як
цінності; необхідністю насичення здоров’язбережувальним
змістом різних видів діяльності майбутніх педагогів
професійного навчання і недостатнім науково-методичним
забезпеченням цього процесу [2, с. 83].

У процесі формування здоров’язбережувальної
компетентності студентів університету – майбутніх педагогів
професійного навчання можуть виникнути певні суперечності
між внутрішньою позицією людини, що склалася, та зовнішнім
впливом, між вимогами, що висуваються в процесі професійної
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підготовки, та неготовністю особистістю їх реалізувати. Це
спричиняє виникнення конфлікту через суперечності
особистісного характеру між вже існуючими уявленнями,
стилем поведінки, новими вимогами, що висуваються до нього
у зв’язку з необхідністю виконання певних професійних
функцій в майбутній педагогічній діяльності. Тобто однією з
умов розгортання рефлексії вважається неуспішність
діяльності, порушення її природного перебігу, коли спроби
використати відомі індивіду способи дій не спрацьовують або
є очевидним, що вони не можуть бути використані в даному
випадку. Наявність таких суперечностей вимагає від
особистості розв’язання питання про свої життєві орієнтири,
що й є механізмом розвитку.

На сучасному етапі активно відбувається розробка нових
технологій, авторських програм і методик, які в свою чергу
розширюють спектр професійно-педагогічних знань. Сучасні
освітні реалії характеризуються стрімким зростанням обсягу
нової інформації, що зумовлено, зокрема, тим, що, сучасна
педагогічна наука є відкритою для колись закритих і навіть
заборонених концепцій, технологій, ідей західної і вітчизняної
науки; педагогічна наука поповнюється новими, збагаченими
педагогічними знаннями за рахунок взаємозв’язку з такими
науками як філософія, психологія, соціологія. Виникає
необхідність упорядкування цих знань, що дасть можливість
орієнтуватися у потоці педагогічної інформації та сприймати
найбільш вагому, тобто ту, що має безпосередню професійну
цінність. Це зумовлює необхідність розробки спецкурсів, що
торкаються педагогічних проблем здоров’язберігаючих
технологій. 

Отже, для сучасних ЗВО актуальним постає питання
формування у студентської молоді культури збереження
власного здоров’я у процесі професійної підготовки під час
навчання. Використання різних форм організаційно-виховної
роботи щодо збереження власного й колективного здоров’я
створить відповідні умови, за яких студенти університету
зможуть взяти на себе відповідальність за дії, вчинки,
організації щодо зміцнення здорового способу життя.
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Перспективу подальших наукових розвідок убачаємо в
розробці змісту, форм і методів підготовки педагогічних
працівників професійного навчання до формування
здоров’язбережувальної компетентності студентів
університету – майбутніх педагогів професійного навчання в
системі перехресної педагогічної освіти
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За сучасних умов здоров’я стає педагогічною категорією,
а оздоровлення школярів – об’єктом педагогічної дії. Нині
запроваджено поняття компетентності здоров’язбереження як
особистісної якості, що включає знання про будову і функції
організму людини, норми і правила гігієни, ціннісні орієнтації
на здоровий спосіб життя, набуття досвіду
здоров’язбережувальної діяльності.

Динаміка загальної захворюваності школярів усіх вікових
груп характеризується неухильним ростом хронічних форм
захворюваності. Особливо високими темпами у школярів
відмічається ріст хронічних хвороб дихальної системи. Аналіз
ситуації зі станом здоров’я в умовах сьогодення актуалізує
необхідність зміни наших уявлень, вимог щодо здоров’я
людини, нації, людства. Знання про причини виникнення
хвороб дихальної системи допоможуть у забезпеченні і
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зміцненні нашого здоров’я. Обізнаність про профілактику
хвороб дихальної системи допоможе захистити не лише себе,
а й усіх оточуючих.

За даними статистики стан здоров’я кожного четвертого
школяра має відхилення, а на момент закінчення школи тільки
5 % школярів є практично здоровими [4]. Захворювання органів
дихання, особливо хронічні, завдають великої шкоди організму
дітей і підлітків. Одними з найбільш поширених захворювань
у цьому віці є хронічні неспецифічні захворювання легенів [6].
Саме тому дуже важлива профілактика захворювань органів
дихання у школярів.

Основним профілактичним заходом захворювань органів
дихання є формування високого рівня адаптаційних
можливостей організму людини. Це досягається шляхом
поєднання фізичних вправ і природних факторів, які
загартовують організм і роблять його стійким до дії шкідливих
факторів середовища.

Дуже велике значення для профілактики захворювань
органів дихання має дотримання вимог мікроклімату у
житлових, побутових і виробничих приміщеннях, правил
раціонального харчування, оптимального співвідношення між
працею та відпочинком та ін.

До оздоровчих технології в профілактиці хвороб
дихальної системи школярів належить аромотерапія. Це метод
лікування із застосуванням натуральних ефірних олій, які
вводяться в організм через дихальні шляхи, шкіру або слизові
оболонки. Головна мета аромотерапії – стимуляція захисних
сил організму і зміцнення його опірності до будь-яких
патогенних чинників.

Профілактичний аспект аромотерапії полягає у
властивості більшості ефірних масел мати антибактеріальні,
антивірусні, імуномоделюючі (місцеві і загальні) властивості,
а також бактерицидну дію, що дозволяє запобігати
захворюванням, особливо сезонним (осінь-зима) патологіям.

Висока терапевтична ефективність аромотерапії
зумовлена високими властивостями у відношенні до
патогенних мікроорганізмів у порівнянні з антибіотиками. Дія
ефірних масел підсилює антимікробну активність антибіотиків
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у кілька разів, що дає можливість використовувати їх в низьких
концентраціях [2].

Один із найбільш доступних і популярних способів
застосування аромотерапії – ароматизація повітря за
допомогою аромолампи. Ароматизація повітря сприятливо
впливає на психоемоційну сферу людини, на органи дихання,
дезінфікує приміщення і очищає повітря від шкідливих
домішок, надає оздоровчу дію на весь організм. Аромати здатні
не тільки поліпшити самопочуття, а й виліковувати від застуди,
головного болю та інших нездужань. Аромолампа в таких
випадках виконує функцію інгалятора. Мінімальна ефективна
концентрація ефірного масла в повітрі досягається при його
використанні з розрахунку 2 краплі ефірного масла на 5 м2

площі. При використанні композицій ефірних масел (не більше
5) доза знижується до 1 краплі на 10 м2 площі. Час вдихання
повітря, що містить ефірні масла, 15-20 хвилин у дорослих і
10 хвилин у дітей 2 рази на день. При дотриманні дозування
ефірні олії регулюють фізіологічні процеси в організмі, не
мають негативного побічного впливу на організм і не
викликають звикання [1].

Вченими вивчена гостра і хронічна токсичність ефірних
олій лаванди, монарди, лавра, базиліку. Також досліджено
вплив гранично допустимої дози летких речовин ефірних олій
на функцію життєво важливих органів. При цьому
патологічних змін із боку центральної нервової системи,
печінки, серця, нирок і крові не виявлено [1].

Отже, ефірні олії відносяться до малотоксичних речовин
і безпечні для вживання з профілактичною метою.

Серед них виділяється олія шавлії мускатної, котра
славиться своїми цілющими властивостями, сприятливим
психофізичним і емоційним впливом. Зокрема, вона підвищує
імунітет, має антисептичну, противірусну, відхаркувальну,
потогінну, сечогінну дію [3 с. 59–143]. До її складу входять
складні ефіри (50-77 %), серед яких переважають ліналілацетат
(58-70 %), ліналоол (10-15 %), а ще фітонциди і флофоноїди
[10]. Також вона має велику кількість мінеральних речовин
(калій, магній, фосфор, кальцій, марганець, цинк, залізо, селен
і мідь) і вітамінів (А, С, В1, В2, В6, К, фолієва кислота, холін).
Завдяки такому набору олія шавлії мускатної має високий
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вплив на організм як потужного антисептика при ангінах,
тонзилітах і ларингітах. Ці дані підтверджені дослідженнями
Л. А. Котюк і Д. Б. Рахметова з Житомирського національного
агроекологічного університету і Національного ботанічного
саду ім. М. М. Гришка НАН України [5]. 

Лікарі Гіппократ, Діоскорид, Пліній вважали шавлію
мускатну «священною травою» і найкориснішими ліками.
Ботанік Н. Кульпепер вважав її хорошим розслаблюючим і
заспокійливим засобом. Е. В. Байкова, Е. А. Королюк,
А. В. Ткачов досліджували компонентний склад ефірної олії
шавлії мускатної, тим самим показали, що у її складі є
речовини, котрі сприятливо впливають на профілактику
захворювань дихальних шляхів [8, с. 39]. Теж саме дослідила і
О. А. Губанова, яка здійснила фармакогностичне вивчення
шавлії мускатної [9, с. 142].

Введення ефірних олій в організм полегшується за
рахунок їх хорошої розчинності в жирах і легкості проникнення
через шкіру і слизові оболонки. Завдяки високій летючості дані
речовини можуть бути введені в організм при їх вдиханні.
Висока проникаюча здатність ефірних олій обумовлена
низькою молекулярною масою і кульовою будовою молекул.

Проаналізувавши літературу, ми впевнилися у тому, що
однією з ефірних олій, яка сприятливо впливає на профілактику
захворюваності дихальних шляхів є ефірна олія шавлії
мускатної. Алергія на олію шавлії мускатної – явище вкрай
рідкісне, тому вона найкраще підійде до використання у
закладах освіти з метою профілактики [7, с. 264].

У зв’язку з цим нами з’ясовано вплив ефірної олії шавлії
мускатної на попередження захворювань дихальних шляхів у
школярів. Дослідження здійснено у період із вересня 2018 р.
по березень 2019 р. серед учнів 7-А класу (28 осіб) ЗОШ I-
III ступенів № 2 м. Переяслава-Хмельницького Київської
області. Контрольним класом був 7-Б клас (25 осіб) цієї ж
школи.

Оскільки за статистикою Міністерства охорони здоров’я
України захворювання дихальних шляхів найчастіше
проявляються у осінньо-зимовий період, тому дослідження
проводилося впродовж трьох місяців: листопад 2018 р., лютий
і березень 2019 р.
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У вересні 2018 р. медсестра школи надала нам
інформацію про стан здоров’я учнів досліджуваних класів.
Переглянувши медичні картки школярів, поточну і звітну
документацію, з’ясовано, що ці діти хворіють у середньому 4-
5 разів на рік. Водночас, у порівнянні із розвитком інших
захворювань, наприклад, травної, серцево-судинної системи,
частота захворюваності дихальної системи в рази більша
(діаграма 1).

Діаграма 1

Для отримання детальнішої інформації нами проведено
анкетування серед школярів 7-А і 7-Б класів зазначеної школи.
Учні в анкеті вказали скільки разів на рік вони хворіли; у які
місяці впродовж року найчастіше відбувалося захворювання;
на які саме хвороби вони часто хворіли у зазначені місяці.

За результатами анкетування досліджуваних виявлено,
що учні 7-А класу найчастіше хворіють у лютому, на такі
хвороби дихальної системи як, нежить (риніт), бронхіт, ангіна,
ростру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). Зокрема, на
нежить хворіє 19 школярів (67 %), бронхіт – 8 дітей (28 %),
ангіну – 14 дітей (50 %); ГРВІ – 11 дітей (39 %).

У 7-Б класі хворіють на нежить 10 школярів (62 %);
бронхіт – 4 учнів (25 %); ангіну – 7 дітей (43,7 %); ГРВІ – 6
учнів (37 %).
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Отримані результати подаються у діаграмах 2-4.
Діаграма 2

Діаграма 3
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Діаграма 4

Експеримент щодо з’ясування впливу ефірної олії шавлії
мускатної на попередження хвороб дихальних шляхів у
школярів розпочався у листопаді 2018 р. Спочатку було
проведене пробне розпилювання ефірної олії шавлії мускатної
у досліджуваному класі, щоб з’ясувати наявність алергічних
реакцій у школярів. Алергічних реакцій у досліджуваних не
було. Упродовж місяця у 7-А класі розпилювалася ефірна олія
шавлії мускатної три рази на день (перед першим, третім і
п’ятим уроками). У пульверизаторі на 1 літр теплої води
розводилося 2-3 каплі ефірної олії. Кількість внесеної ефірної
олії розраховувалося для досягнення терапевтичної
концентрації масла в повітрі класу – 0,7 мг/м3.

У грудні 2018 р. медсестра школи надала нам відомості
щодо стану здоров’я досліджуваних учнів 7-х класів. Перевірка
відвідувань учнів у класних журналах вказала, що кількість
пропущених уроків через хворобу зменшилася у 7-А класі
(експериментальному), а у 7-Б класі (контрольному) показник
захворюваності залишився у звичайних рамках для цього
періоду.

Провели анкету, де діти повинні були зазначити ПІБ,
стать, клас, в якому навчаються, і відповісти на питання, на які
хвороби вони хворіли у листопаді.
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За результатами анкети виявлено, що у листопаді діти
хворіли на нежить (риніт), ангіну та ГРВІ. На нежить захворіло
11 дітей (39 %), ангіну – 9 дітей (32 %), ГРВІ – 7 учнів (25 %)
(діаграма 5).

Діаграма 5

У 7-Б класі на нежить захворіло 9 школярів (56 %),
ангіну – 4 школяра (25 %), ГРВІ – 7 школярів (43 %), бронхіт –
7 школярів (43 %) (діаграма 6).

Діаграма 6
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Наявність зменшення захворювань дихальних шляхів у
досліджуваних школярів 7-А класу у порівнянні з контрольним
7-Б класом подано у діаграмі 7.

Діаграма 7

У лютому 2019 року ми не розпилювали ефірну олію
шавлії мускатної під час уроків у 7-А класі, що значно сприяло
збільшенню рівня захворюваності органів дихальної системи
у школярів цього класу (діаграма 8).

Діаграма 8
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Отже, бронхітом хворіли 3 учні (11 %), ГРВІ – 8 учнів
(28 %), ангіною – 11 учнів (39 %), ринітом – 16 учнів (57 %).

У 7-Б класі у лютому на риніт хворіло 10 учнів (62 %),
ангіною – 3 учня (18 %), ГРВІ – 8 учнів (50 % з усього класу),
бронхітом – 7 учнів (43 %) (діаграма 9).

Діаграма 9

Показники збільшення захворювань школярів обох класів
у лютому 2019 року узагальнено у діаграмі 10.

Діаграма 10
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Упродовж перших трьох тижнів березня 2019 року ми
знову розпилювали ефірну олію шавлії мускатної у 7-А класі,
а у 7-Б класі – ні. На кінець березня місяця був помітний
результат – у 7-А класі знову знизився рівень захворюваності
органів дихальної системи, оскільки за журналом відвідувань
кількість пропущених занять учнями через хворобу
зменшилася. Показники захворюваності школярів подано у
діаграмах 11-12.

Діаграма 11

Зокрема, за результатами проведеного анкетування можна
сказати, що в учнів 7-А класу бронхіт був у 1 школяра (3 %),
ГРВІ – 5 школярів (17 %), ангіна – 9 школярів (32 %), риніт –
10 школярів (35 %).
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Діаграма 12

В учнів 7-Б класу показники за цей період не
змінювалися. На риніт хворіли 9 учнів (56 %), ангіну – 8 учнів
(50 %), ГРВІ – 5 учнів (31 %), бронхіт – 3 учня(18 %).

Показники збільшення захворювань школярів обох класів
у березні 2018 року узагальнено у діаграмі 13.

Діаграма 13
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Таким чином, у 7-А класі (експериментальному), де
розпилювалася ефірна олія шавлії мускатної у листопаді
2018 р. та у березні 2019 р. спостерігався значний спад
захворювань органів дихальної системи, а у 7-Б класі
(контрольному), де не розпилювали цю олію, захворюваність
залишалася на високому рівні (діаграма 14).

Діаграма 14

Отже, в експериментальному класі (7-А), де
розпилювалася ефірна олія шавлії мускатної у листопаді
2018 р. та у березні 2019 р. спостерігався значний спад
захворювань органів дихальної системи, а у контрольному
класі (7-Б), де не розпилювали цю олію, захворюваність
залишалася на високому рівні.

Таким чином, з’ясовано вплив ефірної олії шавлії
мускатної на стан дихальної системи школярів на прикладі
учнів 7 класів ЗОШ I-III ступенів № 2 Переяслава-
Хмельницького Київської області. Встановлено, що після
розпилювання ефірної олії шавлії мускатної в період масових
сезонних застудних захворювань (у листопаді 2018 р. та у
березні 2019 р. в експериментальному класі) спостерігався
значний спад захворювань органів дихальної системи, а в класі,
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де не розпилювали цю олію (контрольному), захворюваність
залишалася на високому рівні. 

Таким чином, застосування ефірної олії шавлії мускатної
сприятливо впливає на зменшення показників виникнення
хвороб дихальної системи у школярів. Саме тому цей метод
може використовуватися як здоров’язберігаюча технологія у
профілактиці хвороб дихальної системи школярів під час
навчальної діяльності.
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