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ІСТОРИЧНІ, ФІЛОСОФСЬКІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ І ПРАВОВІ
АСПЕКТИ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гітун Н.І.
АНАЛІЗ ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ У США: ІСТОРИЧНИЙ

АСПЕКТ
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Соціальна робота як вид професійної допомоги окремій особистості, сім’ї
чи групі осіб з метою забезпечення належного соціального, матеріального та
культурного рівня життя, стала однією із основних складових суспільного
життя і соціальної практики XX століття. У всьому світі утвердився погляд на
соціальну роботу, як на “організацію особистісної служби допомоги людям”
(Ш.Рамон, Т.Шанін), завданням якої є полегшити їх життя в умовах особистої
та сімейної кризи, а також, по можливості, кардинально вирішити їх проблеми,
навчити їх самостійно справлятися з ними. Представники цієї професії -
соціальні працівники застосовують свої знання і вміння для соціальної
допомоги індивідам, сім’ям, групам, організаціям, громадам, соціуму загалом.
Вони допомагають людям підвищувати здатність вирішувати проблеми,
створюють необхідні для цього ресурси, забезпечують взаємодію між людьми,
або між людиною та її оточенням, підвищують відповідальність організацій за
людину, впливають на соціальну політику.

В силу особливостей історичного розвитку соціальна робота в Україні, як
наука і як вид професійної діяльності, перебуває на етапі становлення. Тому
сьогодні одним із пріоритетних завдань у цій сфері є створення власної цілісної
системи підготовки кадрів для соціальної роботи.

Ефективно вирішити це завдання неможливо без врахування досвіду,
набутого іншими країнами. Особливо вагомим у цьому аспекті є досвід
соціальної освіти США, який нагромаджений у цій країні протягом столітнього
періоду її розвитку.

Проблема підготовки фахівців, здатних займатись професійним наданням
соціальної допомоги, виникла як об’єктивна вимога. Депресії, численні
проблеми окремих людей і груп вимагали наукового підходу до їх вирішення.
Стало очевидно, що для поліпшення та удосконалення роботи соціальних
служб на високому професійному рівні необхідні кваліфіковані спеціалісти.

Волонтери, які започатковували соціальну роботу, нагромадили певний
досвід практичної діяльності у благодійних організаціях, знали про конкретні
соціальні потреби і розуміли як їх практично можна задовольнити в межах
наявних засобів. Проте, вирішуючи складні, суперечливі завдання, вони
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відчули потребу в оволодінні систематичними науковими знаннями як
необхідною теоретичною основою для здійснення практичної діяльності.

Спеціально підготовлених працівників, здатних керувати діяльністю
агентства та займатись безпосереднім наданням соціальної допомоги різним
категоріям населення, потребували також різного роду соціальні заклади, такі
як Товариства допомоги дітям, Асоціації допомоги біднякам, Товариства
організації благодійності, Рух поселенців та інші, що з’являлись у великій
кількості після Громадянської війни.

Із 1865 року питання необхідності відкриття закладів для підготовки
професійних працівників у сфері соціальної роботи почали активно
обговорюватись на зібраннях Американської асоціації соціальної науки,
перейменованої пізніше в Національну конференцію із соціального добробуту.

Вже на початку 1870-х років значна кількість університетів пропонували
як окремі так і цілі серії лекцій, присвячені соціальним проблемам, історії
реформ та філантропії. Значний внесок у справу організації соціальної освіти
зробили Товариства організації благодійності, які протягом 1890-х років на базі
своїх агентств систематично організовували для соціальних працівників
теоретичні та практичні заняття.

Перша шеститижнева літня програма навчання, яка мала назву Школа
філантропії, була заснована Нью-Йоркським Благодійним товариством у 1898
році. На навчання приймали випускників вищих навчальних закладів за
рекомендацією їх викладачів, а також тих, хто мав досвід роботи у сфері
благодійної діяльності.

У 1904 році Школа філантропії запропонувала однорічний курс по
підготовці соціальних працівників, здатних працювати як [2]:

· фінансові секретарі для приватних власників;
· виконавчі секретарі освітніх та благодійних товариств;
· керівники та асистенти поселень, соціальних установ, церков,

відділень соціального забезпечення на промислових та торгових підприємствах;
· працівники відділень та комітетів благодійних організацій;
· “доброзичливі відвідувачі” та волонтерами;
· здійснювати експертну оцінку ситуації клієнта;
· досліджувати соціальні умови середовища, інспектувати бідні райони

та фабрики .
У 1904 році студенти могли обирати з поміж 41 навчальних курсів,

згрупованих у наступні групи [2]:
- дослідження поля (соціальна робота, соціальні реформи, промислові

причини бідності, фінансування);
- роль держави;
-расові, етнічні, культурні відмінності населення;
- соціальна робота у сфері здоров’я, на промисловості, із засудженими та

ін.;
- соціальна робота з сім’ями вдома;
- агентства допомоги дітям.
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Школа не мала погодженого, послідовного навчального плану, так само
як не існувало цілісної інтегрованої програми навчання. Більшість курсів
являли собою серію лекцій на одну тему, кожна з яких читалась іншим
викладачем, соціальним активістом чи практиком, залежно від сфери їх
спеціалізації.

Незабаром освітні програми із соціальної роботи почали пропонувати
коледжі та університети по всій країні. Серед перших навчальних закладів, які
здійснювали підготовку соціальних працівників, були Школа цивільного права
та філантропії у Чикаго, Школа практичної підготовки працівників для
благодійних організацій університету Сент Луїс, Бостонська школа соціальних
працівників та інші.

Перші школи соціальної роботи були тісно пов’язані із соціальними
агентствами, на базі яких фактично проходив процес підготовки майбутніх
соціальних працівників, особливо формування в них вмінь і навичок практичної
діяльності.

Така надмірна концентрація уваги на практичній підготовці, на думку
частини представників навчальних закладів, не надавала можливостей для
розвитку професії, прирівнюючи її фактично до ремесла. Ця точка зору,
неприйнятна на той час для багатьох, дала привід для дискусій серед
організаторів справи освіти працівників соціальної сфери щодо її статусу.

Одні наполягали на необхідності включення програм підготовки
соціальних працівників у систему вищої освіти. Свою позицію вони
аргументували тим, що на відміну від більш простих видів діяльності, якими
можна оволодіти безпосередньо на робочому місці під керівництвом
досвідченого наставника, характер професійної компетентності соціальних
працівників передбачає тривалий процес засвоєння досить значного об’єму
інформації теоретичного характеру та розвиток здатності мислити самостійно.

Інші виступали за створення шкіл соціальної роботи, незалежних від
системи вищої освіти. Відстоюючи свою позицію, вони стверджували, що зміст
багатьох наукових дисциплін може підірвати віру соціальних працівників у
безкорисливість і благодійність, яка становить ціннісну основу професійної
діяльності.

Проте, розвиток суспільства сприяв ускладненню умов функціонування
соціальної роботи; соціальним працівникам для ефективного виконання
професійних завдань необхідно було оволодіти широким спектром знань і
складних вмінь. Це спричинило необхідність підготовки працівників
соціального профілю у системі вищої освіти, традиційно – університетської.

У 1919 році у США та Канаді діяло вже 17 шкіл соціальної роботи, які
входили у систему університетської освіти. З метою розробки єдиних
стандартів підготовки та професійного навчання вони об’єднались в Асоціацію
підготовчих шкіл для професійної соціальної роботи. У 1927 році ця організація
була перейменована в Американську асоціацію шкіл соціальної роботи, яка
стала першим акредитаційним органом в системі освіти соціальних працівників
у США. У результаті діяльності Асоціації були розроблені навчальні плани для
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регулярних курсів навчання, для відповідальних працівників адміністрації і для
курсів, які створювались при університетах.

У 1930 році в США існувало вже 34 школи соціальної роботи, які діяли
при університетах і пропонували однорічну програму підготовки, розроблену
Асоціацією шкіл соціальної роботи [3]. Ця програма підготовки, що незабаром
стала стандартом для акредитації, передбачала набір певних навчальних курсів,
які викладали як в аудиторіях, так і на практиці.

Тенденція включення програм соціальної роботи в систему
університетської освіти знайшла своє відображення в кінці 30-х років, коли до
Асоціації приймали лише ті школи соціальної роботи, які діяли в рамках вищих
навчальних закладів і пропонували дворічну програму підготовки соціальних
працівників для отримання ступеня магістра [1,с. 155].

Ступінь бакалавра була складовою частиною програм підготовки
магістрів. Самостійного статусу програми підготовки бакалаврів набули
завдяки суспільно-економічним умовам, які склались у США на початку 1930-х
років. Для надання допомоги населенню, яке постраждало від наслідків
депресії, програми соціального добробуту, що з’явились в рамках політики
“Нового курсу” Ф. Рузвельта, потребували великої кількості професійно
підготовлених соціальних працівників. Оскільки вищі навчальні заклади не
могли забезпечити підготовку достатньої кількості соціальних працівників, за
виконання цього завдання взялись коледжі та університети, особливо у
сільській місцевості, які й відкрили програми підготовки соціальних
працівників на рівні бакалаврату.

Проте, програми підготовки на рівні бакалаврату не були включені до
системи вищої освіти через побоювання зниження професійного статусу
соціальної роботи. Навчання за дворічною аспірантською програмою
залишалось єдиною формою, визнаною в якості умови атестації професійного
соціального працівника. І лише починаючи із 1969-го року, Національна
асоціація соціальних працівників почала приймати в свої ряди практичних
працівників з ступенем бакалавра [1,с. 155], а в 1983 році Рада з освіти визнала
диплом бакалавра першим ступенем у професійній підготовці соціальних
працівників.

Підготовка соціальних працівників на рівні докторантури була офіційно
затверджена із заснуванням у 1977 році “Групи вдосконалення докторантури”.
До сфери компетенції цієї організації були віднесені надання акредитації,
контроль за якістю і рівнем програм підготовки докторів соціальної роботи.

Сьогодні підготовку соціальних працівників здійснюють школи
соціальної роботи, коледжі та університети. У їхніх програмах закладені три
рівні навчання: для отримання ступеня бакалавра, магістра та доктора
соціальної роботи.

Для того, щоб отримати перший ступінь у фаховій підготовці соціальних
працівників - диплом бакалавра, потрібно успішно пройти 4-х річний курс
навчання у коледжі або школі соціальної роботи, яка здійснює підготовку за
програмою, акредитованою Радою з освіти соціальних працівників.
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До навчального плану із підготовки бакалаврів входить 5 базових
професійних тем: практичні методи соціальної роботи, політика і служби
соціального забезпечення, поведінка людини і соціальне середовище,
дослідження і польова практика. Зміст кожної із цих тем наповнюється
навчальними курсами гуманітарних дисциплін, провідне місце серед яких
відводиться соціальним та біологічним наукам (соціології, біології, фізіології,
психології, філософії, політології, економіці, антропології, історії та ін.). Ці
курси дають студентам знання про окремих людей, сім'ї, групи, громади,
суспільство, вчать їх знаходити взаємозв‘язки між біологічними, соціальними,
психологічними та культурними системами суспільства. Від студентів
вимагається знання історії становлення та розвитку соціальної роботи, її
інституцій, структури, будови і принципів функціонування соціальних служб,
соціально-економічної політики держави, вивчення якої також передбачене
навчальним планом.

Навчання в магістратурі триває 2 роки. Протягом першого року навчання
студенти проходять загальний навчальний курс, призначений для поглибленого
засвоєння теорії і практики соціальної роботи, яке забезпечується вивченням
таких предметів як соціальні служби, теорія поведінки людей, динамічна
психіатрія, соціокультурні концепції, соціальна стратифікація, етнічні системи,
методи практичної соціальної роботи, наукові методи дослідження та ін.

Другий рік навчання у магістратурі використовується для спеціалізації і
вдосконалення рівня фахової підготовки на практиці. Найпоширенішою
спеціалізацією на рівні магістратури є робота з окремими індивідами, сім'ями та
групами. Таку спеціалізацію ще називають безпосередньою практикою або
втручанням на мікрорівні. Крім певного напрямку роботи можна обрати
спеціалізацію у будь-якій із сфер діяльності соціальної роботи: робота з людьми
похилого віку, робота у центрах здоров'я, сімейних службах, соціальних
службах на підприємствах, робота з дітьми, з розумово відсталими людьми або
людьми з порушеннями психіки, робота у центрах корекції поведінки чи
кримінально покараних та ін.

Завершальним етапом у підготовці фахівців соціальної роботи є навчання
в докторантурі. Її особливістю є те, що вона готує переважно не практиків
соціальної роботи, а вчених-теоретиків, покликаних розвивати теоретичні
засади соціальної роботи.

Характеризуючи сучасний стан освіти у сфері соціальної роботи,
зазначимо, що провідною є тенденція до зростання кількості освітніх програм із
соціальної роботи. Так, за останні 25 років їх кількість збільшилась більше ніж
вдвоє. За статистичними даними, оприлюдненими на спільній конференції
Міжнародної федерації соціальних працівників та Міжнародної асоціації шкіл
соціальної роботи (2000 рік) [4], у 1988 році в США діяло 297 акредитованих
програм підготовки бакалаврів, 96 – магістрів та 46 програм підготовки
соціальних працівників на рівні докторантури. Станом на 2000 рік, кількість
програм на рівні бакалаврату зросла до 418. Ще 35 програм діяли у статусі
кандидата, який є першим кроком на шляху до отримання акредитації. На рівні



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

8

магістратури ці цифри становили: 137 акредитованих програм та 17 із
кандидатським статусом. За даними 1998 року кількість програм підготовки
докторів соціальної роботи зросла до 62.

В умовах зростання кількості програм, вони змушені вести між собою
боротьбу за абітурієнтів, кількість яких зменшується.

Іншою тенденцією є поступове переміщення соціальної освіти із
державного у недержавний сектор. Так, у 1992 році 50% акредитованих
програм підготовки бакалаврів діяли у державних коледжах та університетах, у
1996 році цей відсоток зменшився. Із 39 програм підготовки бакалаврів з
кандидатським статусом приблизно 2/3 діяли у приватному секторі і майже
половина у релігійних коледжах та університетах.

Процес переміщення освітніх програм із соціальної роботи є менш
характерним для підготовки на рівні магістратури. Лише 2 із 14 програм, що
прагнули отримати акредитацію у 1996 році, функціонували не в державних
закладах. Серед акредитованих програм станом на цей же рік приблизно 27 %
розміщувались у приватному секторі, 14% - у релігійному.

На думку переважної більшості вчених та практиків у сфері соціальної
роботи причини такої ситуації криються у кризі ідеї держави всезагального
добробуту, яку переживають більшість промислово розвинутих країн Заходу, а
також у глобалізації економіки. Сучасна ситуація, на їх думку, вимагає від
соціальної роботи та освіти у цій сфері, переходу із місцевого на міжнародний
рівень.

На нашу думку, для України, де система підготовки спеціалістів для
соціальної сфери перебуває на складному та суперечливому етапі свого
становлення, надзвичайно важливо врахувати тенденції у розвитку соціальної
роботи та освіти в США. Це допоможе уникнути багатьох помилок та
спрямувати процес розвитку соціальної роботи та системи підготовки
відповідних кадрів у правильному напрямку.
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Двойнінова О.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРУ ТА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Постановка проблеми. Аналіз досліджень та публікацій. Культура –
складне і багатолике явище. Вона охоплює різні галузі людського життя
(політична культура, культура праці, дозвілля, художня культура, інформаційна
культура, культура мови, побуту, фізична культура і т.п.). Важливим елементом
загальної культури суспільства, її підсистемою, сферою соціальної діяльності є
фізична культура. Головним напрямом впровадження фізичної культури є
фізичне виховання, що становить органічну частину загального виховання,
тобто соціально-педагогічний процес.

Проблема та шляхи розвитку фізичного виховання та фізичної культури в
системі загальної культури суспільства є досить актуальною і викликає великий
інтерес у наукових та освітніх колах.

Розвиваючи ідеї фізичного виховання, швейцарський педагог Йоган
Генріх Песталоцці (1745–1827) у створеному за його ініціативою навчальному
закладі розробив і перевірив на практиці педагогічний метод, суть якого
актуальна і нині. Одним із компонентів цього методу є фізична «елементарна»
освіта, спрямована на гармонійний розвиток фізичних здібностей людини, які
надають їй можливість для самостійного фізичного виховання через систему
«елементарної гімнастики» в домашніх умовах. Песталоцці вважав, що фізичне,
емоційне і розумове виховання має починатися з фізичного розвитку і, йдучи за
індивідуальними та віковими щаблями, поступово ускладнюватися [2.105].

Визначаючи завдання виховання, чеський педагог Ян Амос Коменський
(1592–1670) наголошував на необхідності всебічного розвитку дітей: фізичний
розвиток; моральне виховання; розумове і мовне навчання.

Роль фізичного виховання як складової частини всебічного розвитку
особистості відзначав англійський філософ Джон Локк (1632–1704). Його
позиція сприяла запровадженню фізичного виховання в навчальних закладах
Англії у вигляді рухливих і спортивних ігор та інших видів рухової активності
[2.106].

В Росії великий внесок у розвиток теорії фізичного виховання зробив
видатний учений-анатом, антрополог, педагог П.Ф.Лесгафт (1837–1909).
Основне завдання для навчальних закладів, на думку вченого, полягає в
забезпеченні нерозривного зв’язку між фізичною і розумовою освітою, в тому,



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

10

щоб озброїти молодь знаннями, вміннями і навичками, необхідними в
повсякденному житті [2.106].

У період розгортання соціалістичного будівництва радянська система
фізичне виховання і фізичний розвиток відсунула на задній план, а фізична
культура розглядалась як наука про створення працездатних і здорових осіб,
спроможних примножувати та захищати завоювання соціалізму, і мала
партійний, народний, класовий характер.

На думку сучасних науковців, зокрема М.В.Дудчака, галузь фізичного
виховання в Україні є найконсервативнішою в гуманітарній сфері і практично
не реагує на зовнішні та внутрішні зміни. Внаслідок цього значно знижується
рівень здоров’я населення, скорочується тривалість активного життя і
працездатності, відзначаються катастрофічні демографічні тенденції,
складається реальна загроза збереженню генофонду українського народу, і це
найгостріше відчувається в системі фізичного виховання [5.159].

Аналізуючи стан сучасної фізичної культури і фізичного виховання
В.А.Парфенов зазначає, що в Україні розвиток здійснюється не на рівні теорії.
Немає прориву у сфері уявлень про об’єкт теорії – людину, включену в
соціокультурні й технологічні ситуації ХХІ століття [6.14].

З огляду на це, слід відзначити, що без досягнень фізичного виховання
неможливо сформувати фізичну культуру особистості (тобто високий рівень
фізичного й пов’язаного з ним духовного розвитку людини), яка б спонукала
людину без примусу займатися різними видами рухової активності. Культуру
фізичну треба виховувати. Але для цього освітній галузі потрібен не
утилітарно-прикладний і примусовий, а гуманно-демократичний, освітній і
оздоровчо спрямований процес фізичного виховання з відповідною системою.

Мета та завдання дослідження: з’ясувати роль та місце фізичної
культури та фізичного виховання в системі культури суспільства. Окреслити
основні тенденції існування фізичної культури. Визначити джерела виникнення
теорії фізичного виховання. Охарактеризувати основні аспекти культурного
розвитку особистості.

Виклад основного матеріалу. Як свідчать наукові матеріали, першою в
історичному аспекті була практика фізичного виховання. Вона і стала
найпотужнішим джерелом виникнення наукових знань про цей процес. На
сучасному етапі розвитку теорії фізичного виховання практика залишається її
рушієм, і в цьому контексті для нас важлива як сучасна практика вітчизняних та
зарубіжних шкіл фізичного виховання, так і українські національні традиції.
Сьогодні практика є джерелом розвитку і критерієм ефективності теорії. Вона
значною мірою обумовлює і визначає форми, зміст та методи фізичного
виховання.

Другим джерелом теорії фізичного виховання є практика суспільного
життя. Звідси ми одержуємо інформацію про завдання, ефективність методів,
засобів і форм фізичного виховання на кожному конкретному відтинку
розвитку суспільства, його потреби.
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Третім джерелом розвитку теорії фізичного виховання є прогресивні ідеї
філософів, педагогів, психологів, лікарів про зміст і шляхи виховання
гармонійно розвиненої особистості, про зміст і шляхи виховання в людини
потреби дотримуватись здорового способу життя [2.109].

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової
активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів,
життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків
між народами і зміцнення миру.

Мета всебічгого розвитку особистості є продуктом історії розвитку
людства. Умови для її реалізації особистість одержує лише на певному етапі
історичного розвитку. Всебічний розвиток людині необхідний для того, щоб
мати можливість брати участь у всіх напрямках діяльності (професійній,
громадській, спортивній, художній та ін.). Але для цього потрібно розвинути
структуру особистості, зробити її комунікативною, здатною до перетворюючої
художньої діяльності, сформувати ціннісні орієнтації. Це можливо за умови
різноманітності змісту, форм і способів діяльності людини та їх оптимального
поєднання у процесі її культурного розвитку [1.91].

У процесі культурного розвитку людина послідовно діє у трьох
напрямках. Перш за все, вона засвоює культуру, виступаючи об'єктом її впливу.
Іншими словами, під впливом культури формується людська особистість,
розвиваються її здібності.

По-друге, у процесі творчої діяльності особа створює нові культурні
цінності, виступаючи в даному випадку як суб'єкт культурної творчості (пошук
нових шляхів, засобів, раціональних методів фізичного виховання тощо).

Нарешті, третій аспект культурного розвитку полягає в тому, що культура
інтегрується в суті самої особи, яка функціонує в культурному середовищі як
конкретний носій культурних цінностей, поєднуючи в собі загальне, властиве
культурі в цілому, і особисте, привнесене в культуру на основі індивідуального
життєвого досвіду, рівня знань, світогляду тощо.

Специфічною основою змісту фізичної культури як особливої і
самостійної галузі культури є раціональна рухова активність людини як фактор
її підготовки до життєдіяльності через оптимізацію фізичного стану. Вона
виникла і розвинулась одночасно з загальною культурою людства. Майже
одночасно (ще в первісному суспільстві) виник і один з її основних
компонентів — фізичне виховання; пізніше виникають спорт і фізична
рекреація [2.109].

В особистішому аспекті фізична культура є тією частиною загальної
культури людини, яка виражається ступенем розвитку її фізичних сил і рухових
навичок та здоров'я. Вона дозволяє з допомогою своїх специфічних засобів і
методів розкривати потенційні фізичні можливості людини.

Діяльність у галузі фізичної культури має і матеріальні, і духовні форми
вираження. Впливаючи на біологічну сферу людини комплексом засобів і
методів, фізична культура неминуче впливає на інтелектуальну, емоційну,
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духовну сфери особистості в силу єдності та взаємообумовленості
функціонування матеріального і духовного в людині.

З матеріальною культурою фізична культура пов'язана процесом рухової
діяльності, яка є її головним змістом, що матеріалізується у фізичних якостях
людини. Крім того, вона спирається на матеріальну базу (спортивні снаряди,
інвентар, майданчики, зали, палаци та ін.) [1.92-93].

З духовною культурою фізична культура пов'язана наукою, спортивною
етикою, естетикою, тощо.

Таким чином, характеризуючи фізичну культуру, необхідно розглядати
щонайменше три аспекти.

1. Діяльнісний аспект, який включає доцільну рухову активність у вигляді
різних форм фізичних вправ, спрямованих на формування необхідних в житті
рухових умінь і навичок; розвиток життєво важливих фізичних здібностей;
оптимізацію здоров'я і працездатності.

2. Предметно-ціннісний аспект представлений матеріальними
(матеріально-технічні засоби) і духовними (наукові знання, методи)
цінностями, створеними суспільством для забезпечення ефективності
фізкультурної діяльності.

3. Результативний аспект характеризується сукупністю корисних
результатів використання фізичної культури, які виражаються у володінні
людиною її цінностями, надбанні нею високого рівня фізичної дієздатності.
Найсуттєвішим результатом повноцінного використання фізичної культури є
виховання готовності людини взяти на себе відповідальність за свій фізичний
стан і здоров'я.

Таким чином, фізичну культуру можна визначити як сукупність
досягнень суспільства у створенні і раціональному використанні спеціальних
засобів, методів і умов цілеспрямованого фізичного та духовного
удосконалення людини.

Отже, фізичну культуру особистості можна визначити як сукупність
властивостей людини, які набуваються у процесі фізичного виховання і
виражаються в її активній діяльності, спрямованій на всебічне удосконалення
своєї фізичної природи та ведення здорового способу життя.

"Фізичною культурою" також називають навчальну дисципліну в школі,
профілактичні і лікувальні заняття в лікарнях та інших аналогічних закладах,
вона широко використовується у виробничій сфері та у всіх цих випадках, щоб
уникати плутанини, необхідно користуватись терміном, додаючи відповідні
прикметники, "особиста фізична культура", "шкільна фізична культура",
"лікувальна фізична культура", "виробнича фізична культура" тощо [1.93]

Фізична культура є результатом багатогранної творчої діяльності
суспільства. Вона успадковує культурні цінності, створені суспільством на
попередніх етапах, і розвиває їх залежно від політичних, економічних,
матеріальних можливостей певної історичної епохи.
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Основні сфери та напрямки впровадження фізичної культури передбачені
Главою II Закону України "Про фізичну культуру І спорт". Показниками стану
розвитку фізичної культури є:

• рівень здоров'я, фізичного розвитку та підготовленості різних верств
населення,

• ступінь використання фізичної культури в різних сферах діяльності,
• рівень розвитку системи фізичного виховання,
• рівень розвитку самодіяльного масового спорту,
• рівень забезпеченості кваліфікованими фахівцями,
• рівень впровадження у фізичну культуру досягнень науково-технічного

прогресу,
• відображення явищ фізичної культури у творах мистецтва і літератури,
• матеріальна база,
• рівень спортивних досягнень.
Висновки:

1. Таким чином, однією з головних складових життєдіяльності людини є
фізичний розвиток, а його чинником, з часів виникнення суспільства, –
фізичне виховання, теорія якого розвивається за двома закономірностями:
соціально-гуманітарною та медико-біологічною. Фізична культура – це
результат фізичного виховання і його спеціалізованого напряму – спорту та
системи фізичного виховання в цілому, яка відображає загальний
культурний розвиток суспільства.

2. Для розвитку теорії фізичного виховання необхідно утвердити в суспільній
практиці та громадській думці пріоритетність фізичного виховання як
необхідної умови фізичного розвитку і здоров’я нації.

3. Фізичне виховання – це також педагогічний процес управління фізичним
розвитком людини, засобами фізичного виховання та здорового способу
життя.

Література
1. Мудрік І. Проблеми та шляхи розвитку фізичного виховання в основній і

старшій школі // Освіта і управління. – К., 2003.–Т.6. – № 3.– С. 90-96.
2. Панкратов О. Історичні та організаційні передумови становлення та

розвитку національної теорії фізичного виховання молоді// Вища освіта
України.–К., 2002.–№ 3(5).–С.105–110.

3. Приходько В.В. Методологические основы реформы вузовского предмета
предмета «Физическая культура» //Актуальні проблеми розвитку фізичної
культури і спорту на межі ХХІ століття: Зб. Наук. Праць. –
Дніпропетровськ, 1998.–С.5–17.

4. Наталов Г.Г. Эволюция научных представлений о объекте и кризис общей
теории физической культуры // Теория и практика физической культуры.–
1998.–№9.–С.40–42.

5. Дутчак М.В.Окремі аспекти реформування системи фізичного виховання в
Україні // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні:
Зб. наук праць. – Рівне, 1999.–С.158–162.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

14

6. Парфёнов В.А., Парфёнов А.В. Перспективы концептуального развития
физического воспитания и спорта на Украине (проблемы, цели и ориентиры
для ХХІ века) // Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти:
Матеріали Всеукр. наук. конф. – Київ-Тернопіль, 30–31 травня 1997р.– С.13–
15.

Dvoininova O.V.
ABOUT THE QUESTION OF PHYSICAL CULTURE AND PHYSICAL

TRAINING
Annotation. The article  deals  with  the  important  element  of  common culture

of society – its subsystem – physical culture.
The main trend of introduction of physical culture is physical training, that

forms fundamental part of common culture and prompt people to do different kinds
of active motions without compulsion.

From another side, physical training – is a scientific theory that develops in two
regularities: social-humane and medical-biological and pedagogical process of
management of physical development progress.

___   ___   ___   ___

Беспаленко І.В.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

ЙОДОДЕФІЦИТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка С.

Дем’янчука

Проблема йододефіциту відома здавна. Перші наукові описи зобу та
пов’язаного з ним кретинізму знайденого в "Енциклопедії Дені Дідро" (1754 р.).
[6]

Актуальність. Аналіз літературних джерел. Ліквідація дефіциту йоду –
одне з самих пріоритетних завдань світової спільноти. Людство протягом
десятиліть вирішує це завдання, але воно залишається актуальним і нині. Це
зумовлено тим, що нема комплексного підходу до проблеми, а одним яким-
небудь міроприємством її вирішити неможливо, з тої причини, що йод в
організм людини повинен поступати постійно та в необхідній кількості
протягом всього життя. Це було передбачено природою і тільки для цього
хімічного елемента, вищим розумом – Богом, був створений спеціальний орган
– щитовидна залоза. [9]

Для кожного, проблема йододефіциту це, насамперед, ті щоденні
проблеми, що викликані порушенням функцій щитовидної залози через брак
йоду в організмі. Це втомлюваність, в’ялість, погіршення пам’яті та уваги,
зниження інтелекту, депресія, простудні захворювання, а також випадіння
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волосся, ламкість нігтів, довготривале загоєння шкіряного покрову, зміна ваги
тіла та інше. [2, 8]

Насправді список захворювань та порушень досить довгий. Через це
актуальними сьогодні є необхідність володіти максимально повною
інформацією з профілактики та лікування йододефіцитних захворювань. Тому,
метою статті є визначити наскільки ознайомлені люди з методами
профілактики захворювань, що викликані нестачею йоду в організмі та
проблемою йододефіциту в цілому.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел по проблемі дефіциту
йоду та викликаних ним захворювань, опитування та бесіди з відвідувачами
оздоровчого центру при Благодійному фонді "Промінь надії" м.Рівне.

Об’єктивну та реальну загрозу йододефіциту ніде та ніхто не висвітлює,
та середньо-статистичний громадянин не володіє достатніми знаннями та
відомостями, щоб мати повноцінне та правдиве уявлення про масштаби
проблеми йододефіциту, а також про ті негативні наслідки, які ця проблема
завдає людству. [1]

Йод міститься в невеликій кількості та незбалансований з іншими
мікроелементами, крім того ситуація погіршилася після аварії на
Чорнобильській АЕС, тому проведення йодопрофілактичних заходів в цих
регіонах є дуже актуальним. [5]

Найпростішим та найдавнішим способом профілактики йододефіциту
вважають йодовануї сіль. В світі сіль йодується з 1920 року. [7]

Практично, це єдиний спосіб профілактики йододефіциту, який
доступний в наш час для широкого кола споживачів. Аналіз деяких джерел
доводить, що йодована сіль має ряд серйозних недоліків:

- термін придатності від 3 до 6 місяців (оскільки йод міститься в солі у
вигляді нестійкого хімічного з’єднання та з плином часу
вивітрюється), тому по закінченню вказаного терміну йодована сіль
перетворюється в звичайну;

- при термічній обробці втрачається до 60% йоду;
- надлишки солі шкідливі для організму, а при деяких захворюваннях

сіль взагалі є протипоказом;
- для того, щоб із хімічного з’єднання йод потрапив у кров, організму

людини необхідно додатково попрацювати. [8]
Оскільки йодовану сіль отримують шляхом додавання йодату калію або

йодиду калію в кількості 25 г на 1 т. солі, то найбільшим недоліком є
нерівномірність розподілу малої кількості компонентів, які містять йод в
загальній масі.

Але йодат калію є сильним окислювачем, тому в якості харчової домішки
використовуватись не може, бо в суміші з органічними речовинами може
призвести до їх незворотного окислення та хімічної модифікації, з утворенням
речовин з невизначеними хімічними властивостями.

Використання його в якості засобу йодування є хімічно недоцільним, так
як при його розчиненні не утворюються іони йоду. Якщо уважно продивитись



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

16

хімічні властивості, то розпад йодату на кисень та йодистий калій відбувається
при дуже високій температурі. Можливий розпад даної речовини в організмі
людини за рахунок ферментів. Проте сильні окислювальні властивості йодату
калію пошкоджують ферментативні системи та викликають появу
супероксидного радикалу, який є сильним регулятором обмінних процесів в
організмі. Даний радикал у високих концентраціях може спрямувати
окислювально-відновні процеси в організмі в бік посилення окислювальних
реакцій. Це може призвести до переокислення та до незворотних змін процесів
синтезу та швидкій витраті необхідних організму речовин, без їх подальшого
відновлення. [8]

Практика профілактики йодонедостатності йодованою сіллю показує, що
її надмірне вживання, може призвести до розвитку гіпертеріоза. Недавні
спалахи гіпертеріоза, що співпали з впровадженням йодної профілактики серед
населення йододефіцитних регіонів, вказує на необхідність перегляду
проблеми. [8]

Дослідження, яке проводилось нами протягом шести місяців 2005 року
разом з лікарем-нутриціологом, дало змогу опитати та провести бесіду з
відвідувачами Благодійного фонду, загальна кількість яких складала 81 чоловік.

На основі аналізу опитування та бесід, було встановлено:
Ø 19% опитуваних добре обізнані з проблемою йододефіциту, його

наслідками, методами профілактики, а також джерелами його поповнення з
продуктів харчування;

Ø 57% ознайомлені з проблемою, але не знають її реальних масштабів та
наслідків. Знають які медичні препарати вживати для лікування, але самі їх
не вживають;

Ø 23% чули що існує така проблема, але не уявляють, що робити у випадку
йододефіциту;

Ø 1% знають про альтернативні методи профілактики йододефіциту та
користуються ними.

Висновки:
1. Переважна кількість людей ознайомлені з проблемою йододефіциту, але

не знають реальних масштабів та наслідків. Знають які медичні препарати
вживати для лікування, але самі їх не вживають.

2. Частина, чула про існування проблем, але не уявляють, що робити у
випадку йододефіциту.

3. Менша частина опитуваних добре обізнані з проблемою йододефіциту,
його наслідками, методами профілактики, а також джерелами його
поповнення з продуктів харчування.

4. Лише 1% опитуваних знають про альтернативні методи профілактики
йододефіциту та користуються ними. Використовують продукт "Йодіс-
Концентрат" для профілактики нестачі йоду в організмі.
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Дем’янюк О.Й.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ

Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Постановка проблеми. Сучасна держава, яка проголошує себе
демократичною, соціальною і правовою, має демонструвати свою турботу та
піклуватися про соціально незахищені верстви населення, серед яких левову
частку займають інваліди. Цей прошарок суспільства наявний у будь-якій
державі. По тому як забезпечуються їх права та створюються умови вільного
співіснування з повносправними людьми, визначається ступінь соціально-
правового розвитку країни. З огляду на те, що проблема захисту
неповносправних осіб є інтернаціональною та міждержавною, вона
систематично знаходить своє відображення у міжнародних нормативно-
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правових документах, моніторингах, рейтингах, опитуваннях та соціологічних
дослідженнях.

 Україна, проголосивши про свою незалежність та обравши шлях
правової та демократичної держави, розпочала переймати найкращі європейські
та світові традиції соціальної роботи та соціально-правового захисту інвалідів
усіх груп та категорій. Для цього з середини 90-х років ХХ століття
проводиться планомірна робота по вдосконаленню вітчизняного законодавства
та приведення його у відповідність до міжнародних юридичних норм. Окрім
того Україна відпрацьовує різні напрямки соціальної роботи з соціально
незахищеними категоріями, притаманними лише їй. Насамперед це ветерани
Другої світової війни та прирівняні до них особи, ліквідатори та особи, що
постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема соціального захисту
інвалідів в Україні знайшла своє відображення в публікаціях у спеціалізованих
та популярних періодичних виданнях. Окрім того, питання соціального захисту
неповносправних у тій чи іншій мірі піднімаються у збірниках наукових статей,
обговорюються на науково-практичних конференціях. На жаль, сьогодні ще не
проведене комплексне дослідження даної проблеми. Можемо лише говорити
про перманентне вивчення та аналіз окремих складових соціально-правового
забезпечення повноцінного життя та соціального захисту інвалідів різних груп
та категорій.

Постановка завдання. Завданнями даного дослідження є визначення
ступеня розвитку нормативно-правової бази, ставлення суспільства до проблем
інвалідів, соціального захисту різних груп неповносправних. Разом з тим буде
здійснена спроба аналізу наявного юридичного забезпечення проблем інвалідів
у міжнародному і вітчизняному законодавстві, які відображають стан розвитку
сучасного суспільства та ступінь сприйняття ним потреб та проблем
неповносправних громадян.

Методи та організація дослідження. Автор при написанні статті
намагався використовувати метод об’єктивності, що виражалося в
неупередженому висвітленні відібраного матеріалу. Серед методів дослідження
та розробки даної проблеми виділяються метод синтезу та аналізу здобутої
інформації. Джерелами дослідження виступали нормативно-правові документи
вітчизняного та міжнародного характеру.

Результати дослідження та їх обговорення. В перші роки після
проголошення незалежності України, коли на фоні політичної боротьби за
владу всередині держави дедалі більше поглиблювалося зубожіння більшості
українського населення, особливо гостро повстало питання соціального та
правового захисту людей, які з різних причин не могли про себе подбати. Час
вимагав створення цілісної програми соціально-правового захисту інвалідів, а
особливо – дітей-інвалідів. Поступово Україна почала долучатися до
міжнародних норм соціального захисту фізично обмежених осіб.

До основних міжнародних документів, що регламентують вирішення
проблем інвалідності відносяться:
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- Всесвітня програма дій щодо інвалідів, прийнята Генеральною
Асамблеєю ООН у1992 році. Вона забезпечила концептуальну основу роботи
світової спільноти з різними категоріями неповносправних та визначила
головні напрямки роботи з ними.

- Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів,
прийняті Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 1993 року. В них розроблені
шляхи діяльності, які повинні забезпечити таке становище інвалідів, коли вони
мали би ті ж самі права і обов’язки, що й повносправні громадяни. Окрім того
цей документ передбачає прийняття державами моральних і політичних
зобов’язань, реалізацію принципів відповідальності та забезпечення
співробітництва.

Разом з тим 47 сесія Генеральної Асамблеї ООН 9 листопада 1991 року
прийняла резолюцію про відзначення Міжнародного дня інвалідів 9 грудня.
Дане рішення переслідувало мету: привернути увагу світової спільноти до
проблем інвалідності та ставлення до представників цього прошарку як до
рівноправних членів суспільства.

Разом із приєднанням до міжнародних нормативно-правових документів
Українська держава створювала свою правову базу по соціальному захисту
неповносправних.

Першим нормативно-правовим актом, який передбачав соціальний захист
однієї із категорій людей з особливими потребами став Закон України „Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 25.03.91р., яким держава
взяла на себе створення правових, економічних, побутових і соціально-
психологічних умов щодо задоволення потреб інвалідів, в тому числі й дітей-
інвалідів. На місцеві органи влади було покладено обов’язки у пристосуванні
місць проживання, громадського транспорту, засобів комунікацій до
особливостей категорій інвалідів.

Статтею 2 Закону було узаконено статус інваліда, як особи зі стійким
розладом функцій організму зумовлене захворюванням, наслідком травми або
вродженим дефектом, що призводять до обмеження життєдіяльності, до
необхідності в соціальній допомозі та захисті [1]. У цьому документі зазначено,
що дискримінація інвалідів заборонена і переслідується законом.

27 січня 1992 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Комплексну
програму розв’язання проблеми інвалідності, спрямовану на виконання
вищеназваного Закону України. Ця програма розвиває ключові моменти
правового та соціального захисту інвалідів в Україні. Функції правового
захисту покладено на Міністерство юстиції України, місцеві органи влади,
юридичні консультації, адвокатські та нотаріальні контори. Соціальну опіку
над інвалідами покликані здійснювати Міністерства соціального захисту
населення України, охорони здоров’я України, освіти і науки України, місцеві
органи влади, Фонди соціального захисту інвалідів, центри соціальних служб
для молоді.

Міру втрати здоров’я, в результаті чого особа визнається інвалідом,
встановлюється шляхом експертного обстеження медико-соціальними
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експертними комісіями Міністерства охорони здоров’я. Порядок організації та
проведення медико-соціальної експертизи ступеня втрати працездатності
затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 221 від 4 квітня 1994
року [2].

Серйозність намірів держави щодо соціального захисту непрацездатних
та фізично обмежених осіб відобразилися в Основному Законі держави –
Конституції України, де в статті 46 зазначається: “Громадяни мають право на
соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної,
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника,
безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших
випадках, передбачених законом” [3].

Щоб привернути громадськість до проблеми інвалідності та соціального
становища неповносправних осіб, Президентом України в грудні 2002 року
було видано Указ „Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту
інвалідів та проведення в Україні у 2002 році Року людей з інвалідністю”[4]. За
цим Указом передбачалося збільшення рівня державного фінансування на
соціальний захист інвалідів та їх реабілітацію, поліпшення умов
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення
інвалідів медикаментами, кріслами-колясками, протезно-ортопедичними
засобами.

6 жовтня 2005 року Президент України підписав Закон України “Про
реабілітацію інвалідів в Україні”, в якому було зібрано нові напрацювання
вітчизняної та міжнародної юридичної науки в сфері соціального, правового,
економічного захисту інвалідів. Цей Закон визначив основні засади створення
правових, соціально-економічних, організаційних умов для усунення або
компенсації обмежень життєдіяльності, викликаних порушенням здоров’я зі
стійким розладом функцій організму, функціонування системи підтримання
інвалідами фізичного, психологічного, соціального благополуччя, сприяння їм
у досягненні соціальної та матеріальної незалежності, створенні належних умов
життя [5].

Законом “Про реабілітацію інвалідів в Україні” внесено уточнення в
поняття термінів “інвалід”, “інвалідність”, “обмеження життєдіяльності”;
введено в обіг поняття “попередження інвалідності”, ”усунення обмежень
життєдіяльності”; визначено поняття термінів “медична реабілітація”,
“психолого-педагогічна реабілітація”, “професійна реабілітація”, “трудова
реабілітація”, “фізкультурно-спортивна реабілітація”, “соціальна реабілітація”,
“психологічна реабілітація”.

Вищезазначеним Законом України інвалідом визнається особа зі стійким
розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, травмою (її
наслідком) або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що
призводить до обмеження нормальної життєдіяльності, викликає в особи
потребу в соціальній допомозі і посиленому соціальному захисті, а також
виконання з боку держави відповідних заходів для забезпечення її законодавчо
визначених прав [6].
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Питання соціального захисту населення, у тому числі й інвалідів,
знаходить своє відображення в інших вітчизняних нормативно-правових
документах, хоча в юридичній науці правова категорія “соціальний захист” й
по сьогодні не визначена. Можемо говорити лише про те, що соціальний захист
– це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що
виникають у сфері реалізації, охорони та захисту соціальних прав людини і
громадянина. Соціальні права передбачені Конституцією України – достатній
життєвий рівень, право на житло, охорону здоров’я, медичну допомогу та
медичне страхування мають важливе значення для забезпечення повноцінного
життя інвалідів.

Найбільш повно норми соціального захисту інвалідів представлені через
їх пенсійне забезпечення. У статті 46 Конституції України зазначається, що
пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом
існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового
мінімуму, встановленого законом [3]. Ця стаття стала визначальною при
формуванні наступних нормативно-правових актів, що регламентують
співвідношення інвалідів і держави.

 Трудові пенсії з інвалідності призначаються в разі настання інвалідності,
коли особа повністю чи частково втратила працездатність і виплачуються
інваліду з Пенсійного фонду. Підставою для визнання працівника
непрацездатним є порушення функцій організму, що не дозволяє йому
займатися професійною діяльністю. Рішення про рівень втрати працездатності
виносять медико-соціальні експертні комісії. Їх функції, повноваження та
підстави діяльності визначені Постановою Кабінету Міністрів України у 1994
році [7].

Саме медико-соціальні експертні комісії визначають міру втрати
працездатності людини, призначають групу інвалідності і терміни, на який вона
встановлюється. Для встановлення групи інвалідності Міністерством охорони
здоров’я України було розроблено інструкцію “Про встановлення груп
інвалідності”. За цією інструкцією в основу визначення групи інвалідності
покладено анатомічні дефекти вроджені чи набуті та зміни в соціальному
статусі особи.

Закон України “Про пенсійне забезпечення” у статті 23 визначив умови
призначення пенсій по інвалідності, серед яких: трудове каліцтво або
професійне захворювання і загальне захворювання [8]. У Законі представлені
причини, які вважаються такими, що викликали трудове каліцтво чи
професійне захворювання, а також визначено розміри пенсій по інвалідності
для усіх трьох груп.

Охопила Українська держава своєю увагою й інвалідів, які з різних
причин не можуть отримувати трудову пенсію. У статті 93 Закону України
“Про пенсійне забезпечення” серед громадян, що мають право на соціальну
пенсію зазначені інваліди І і ІІ груп, у тому числі інваліди дитинства, а також
інваліди ІІІ групи.
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Окрім того, Законом України “Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” неповносправним гарантується
соціальна допомога [9]. Право на державну соціальну допомогу мають інваліди
з дитинства І і ІІ груп, непрацюючі інваліди ІІІ групи, діти-інваліди до 16 років.
Інвалідам з дитинства, які мають одночасно право на допомогу та пенсію,
соціальна допомога або пенсія призначається за їх вибором [10].

З метою реалізації творчих і виробничих вмінь і навичок інвалідів та з
урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право
працювати на підприємствах із звичайними умовами праці, в цехах і на
дільницях, де застосовується праця інвалідів, а також займатися
індивідуальною, колективною та іншою трудовою діяльністю, яка не
заборонена законами України.

Відмова в укладанні трудового договору чи просування по службі
інваліда, звільнення, переведення на іншу роботу без його згоди з мотивів
інвалідності не допускається. Керівники установ та підприємств за порушення
цих вимог притягаються до різних видів юридичної відповідальності.

Положенням “Про робоче місце інвалідів і про порядок
працевлаштування інвалідів” визначено, що робоче місце неповносправної
особи повинне бути обладнане спеціальними технічними засобами,
пристосуваннями і пристроями для їх праці залежно від анатомічних дефектів
чи нозологічних форм захворювання з урахуванням рекомендацій медико-
соціальної експертної комісії, професійних навичок і знань інваліда [11].
Підприємства, де працюють інваліди, зобов’язані створювати для них умови
праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальних експертних комісій та
індивідуальних програм реабілітації.

Соціальна реабілітація, як складова реабілітаційних заходів, передбачена
у статті 37 Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”. Вона
спрямовується на оптимізацію і коригування ставлення інвалідів, дітей-
інвалідів до своїх вад, становища в сім’ї та суспільстві, виховання у них
навичок до самообслуговування, адаптацію у навколишньому середовищі [5].
Соціальна реабілітація (абілітація) передбачає навчання інваліда основних
соціальних навичок, пристосування побутових умов до його потреб,
педагогічну корекцію для інвалідів, забезпечення автономного проживання у
суспільстві з необхідною підтримкою.

Основною частиною соціального захисту населення виступає соціальне
забезпечення. Право особи-інваліда на соціальне забезпечення передбачає такі
види: пенсії, допомоги, соціальні пільги, соціальне обслуговування. Соціальне
забезпечення здійснюється цілою системою відповідних органів, серед яких:
Міністерство праці та соціальної політики; обласні, районні, міські управління
(відділи) праці та соціальної політики, Фонди соціального забезпечення [12].
Однак не завжди створена мережа соціального забезпечення діє належним
чином. Окремі працівники соціальних служб, що покликані допомагати
інвалідам своєю чуйністю, добрим словом та ділом, залишаються черствими до
потреб найбільш соціально незахищених верств українського населення.
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Висновки:
Україна, з часу проголошення незалежності, презентувала себе світовій

спільноті як правова, соціальна та демократична держава, що зрештою знайшло
відображення у Конституції України. За п’ятнадцятиліття державного
суверенітету наша держава створила систему соціального захисту інвалідів
різних груп, передбачивши їх соціальну адаптацію та створення необхідних
умов для забезпечення активної життєдіяльності у сучасному суспільному
просторі.

Однак не завжди закони, постанови чи інструкції виконуються належним
чином відповідальними особами. Зокрема, потребують подальшого вирішення
питання, пов’язані з роботою МСЕК і об’єктивним визначенням груп
інвалідності та ступеня втрати працездатності, санаторно-курортного
лікування, забезпечення необхідних умов праці інвалідів, створення активної
громадської думки по відношенню до осіб з особливими потребами.
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SOCIAL AND LAWFUL DEFENCE OF DISABLED PEOPLE IN UKRAINE

Annotation. Contemporary development of European society allows to create
effective approaches to the problem of social defense of disabled persons. Last 15
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years proved that the desire to create necessary living conditions for social
undefended people is own pee will of country’s majority.

In investigation is reflected the degree of Ukrainian juridical normative base
development as to social defense of disabled people and fulfillment of these norms by
society.

___   ___   ___   ___

Корзик С.Є.
СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КУРОРТНО-

ОЗДОРОВЧИХ ТЕРИТОРІЙ
Луцький інституту розвитку людини Університету “Україна”

Постановка проблеми. Особлива роль курортно-оздоровчих територій
полягає у виконанні ними, в першу чергу, оздоровчих функцій у відношенні до
людського організму. Вони сприяють соціально-економічному розвиткові
певної території при дотриманні екологічних та економічних стандартів.

Проблеми розвитку оздоровчих та рекреаційних територій досліджували
відомі українські та зарубіжні вчені такі, як Амірханов М.М., Татарінов А.А.,
Мамутов В.К., Євдокименко В.К. та багато інших видатних науковців.

Однак деякі питання розвитку рекреаційної та курортно-оздоровчої сфери
залишаються маловивченими. Процес регулювання збалансованого соціально-
економічного розвитку курортно-оздоровчих територій ґрунтується на
необхідності одержання та аналізу інформації про стан, можливості та
перспективи їх розвитку. Функціональною основою курортно-оздоровчої
діяльності є курортно-оздоровча екосоціосистема, якій властива територіально-
функціональна цілісність. Саме така властивість вимагає просторово-
економічного аналізу курортно-оздоровчої діяльності та на цій основі
визначення чинників, що регулюють процеси її функціонування, розвитку і
трансформації.

Мета роботи: дослідити стратегію соціально-економічного розвитку
курортно-оздоровчої діяльності, а також чинники регулювання збалансованого
розвитку курортно-оздоровчих територій.

Постановка завдання. Завданням даного дослідження є визначення
фінансових та рекреаційних ресурсів з метою забезпечення організації та
формування курортно-оздоровчої діяльності певних територій.

Методи дослідження. Для досягнення мети були використані методи
теоретичного рівня досліджень: узагальнення і систематизації, аналізу і
синтезу, теоретичного моделювання.

Результати дослідження. Аналіз досліджуваної курортно-оздоровчої
діяльності визначається, перш за все, просторовою локалізацією природних
лікувальних, рекреаційних, а також фінансових ресурсів – одного з основних
чинників організації та формування оздоровчих соціально-економічних систем
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З-поміж багатьох інших потребують подальших наукових досліджень
наступні три питання, які мають принципове значення для розробки стратегії
розвитку курортно-оздоровчих територій.

По-перше, чи є оптимальними розміри даної території? Експертні оцінки
і пропозиції щодо економічного районування в більшості випадків ще не
базуються на достатньо чітких якісних і кількісних критеріях. Загальним
критерієм тут виступає рівнодоступність всіх громадян незалежно від місця їх
проживання та використання фінансових ресурсів.

По-друге, населення живе і працює в межах систем розселення різного
рангу, що склалися історично або складаються на основі сталих виробничих,
трудових та фінансових зв’язків. Виникає питання: чи враховуються межі
економічної доцільності функціонування ринків товарів і послуг, що вимагає як
певних максимальних обсягів ефективного використання прибутку, так і
забезпечення мінімальних витрат на його одержання.

По-третє, за якими критеріями відносити види економічної діяльності і
взаємопов’язані виробництва до пріоритетів розвитку економічних систем.

Іншим ключовим моментом, що впливатиме на визначення чинників
соціально-економічного розвитку курортно-оздоровчих територій, є
дотримання забезпечення в подальшому її економічно збалансованого
розвитку.

У цілому чинники регулювання економічно збалансованого розвитку
курортно-оздоровчих територій умовно можна поділити на зовнішні і
внутрішні (див. рисунок).

Державні стандарти економічної політики формуються під впливом
певних чинників з урахуванням особливостей здійснення економічної політики
окремими державами як щодо питань поліпшення загального стану довкілля,
так і з метою вирішення гострих фінансових проблем, в першу чергу,
фінансового забезпечення розвитку фізкультури, спорту, рекреації та туризму.

Вагомий вплив на дотримання збалансованого розвитку курортно-
оздоровчої сфери справляють тенденції на внутрішніх і зовнішніх (світових)
ринках курортно-оздоровчих послуг. Для курортно-оздоровчих територій, які
мають унікальні природні рекреаційні та їх обмежені запаси, при формуванні
позитивної кон’юнктури на ринках на даний вид послуг можливе зростання
тиску на курортно-оздоровчі екосоціосистеми, що, у свою чергу, вестиме до
порушення їх збалансованого розвитку. З метою запобігання зростання такого
тиску слід періодично відстежувати не тільки тенденції попиту на певний тип
курортно-оздоровчих послуг в цілому, але й потенціальну зацікавленість на
дані послуги щодо певних конкретних курортів і курортних зон. Насамперед це
стосується тих курортних зон, які вже здобули славу відомих і популярних
курортів.
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Одним із важливих чинників розвитку курортно-оздоровчих сфер
виступають пріоритети державної політики соціально-економічного розвитку
та розвитку курортно-рекреаційної сфери, які реалізуються у вигляді
фінансового забезпечення даних територій. На різних етапах розвитку державі
було властиве різне ставлення до важливості курортів і курортного
оздоровлення, а також до їх фінансового наповнення. Стан курортно-
оздоровчих територій безпосередньо впливає на економіку й культуру країни;
на цій основі можна стверджувати, що сфери охорони здоров’я, культури та
рекреації відіграють значну роль в економіці.

Українська економіка перебуває у стадії формування ринкових відносин,
спрямованих на забезпечення нових стандартів добробуту та життєдіяльності
людини, на побудову соціально-ринкової економіки – системи, яка дає простір
свободі в усіх її проявах, в тому числі свободі розпоряджатися приватним
майном. Залежно від того, яке місце відводиться рекреаційній сфері у
пріоритетах державного розвитку, курортно-оздоровчі території розвиваються з
різною інтенсивністю без затверджених планів і схем забудови. У багатьох
випадках це призвело до нераціональної забудови курортно-оздоровчих
територій, напруженої екологічної та економічної ситуації на курортах,
нераціонального використання природних лікувальних, рекреаційних та
фінансових ресурсів.

Чинники регулювання збалансованого розвитку курортно-
оздоровчих територій

зовнішні внутрішні

Державні та світові стандарти

економічної політики

Природно ресурсний потенціал

курортно-оздоровчої території

Тенденції на ринках курортно-

оздоровчих послуг

Галузева структура територіально-
господарського комплексу

Пріоритети державної політики
соціально-економічного розвитку та

розвитку курортно-рекреаційної
сфери

Традиції, культурологічне

середовище

Інноваційна, інвестиційна,
фінансово-кредитна, податкова,
митна, валютна політики держави

Засади самоврядування

Стратегія розвитку курортно-

оздоровчих територій
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На сьогодні в Україні за формальними ознаками до курортів можна
віднести лише 27 територій, які мають затверджені межі округу і зон санітарної
охорони, відповідні положення, а також повноцінне фінансове забезпечення
сфер рекреації та туризму. Водночас з юридичної точки зору жоден з курортів
не відповідає вимогам Закону України “Про курорти” від 5 жовтня 2000р. №
2026 – 3.

Концентроване вираження державної політики щодо курортно-
оздоровчих зон міститься у програмних документах стратегічного характеру –
концепціях і програмах розвитку соціально-економічної сфери, санаторно-
курортної галузі, туризму, окремих регіонів і курортів.

Практична реалізація державної політики розвитку курортно-оздоровчих
територій відбувається через здійснення інноваційної, інвестиційної,
фінансово-кредитної, податкової, валютної, митної політик держави як у
цілому, так і щодо рекреаційної сфери. Потужним регулюючим чинником
розвитку курортно-оздоровчої сфери є інвестиційна та фінансово-кредитна
політики. Умови, на яких здійснюються залучення інвестицій та надання
кредитів на розвиток курортно-рекреаційної сфери здатні істотно стимулювати
розвиток курортного оздоровлення шляхом модернізації та будівництва нових
об’єктів санаторно-курортного обслуговування, розвитку курортно-оздоровчої
території.

З метою широкого залучення іноземних інвестицій, впровадження
кращих світових наукових розробок у санаторно-курортну галузь доцільно,
поряд з інноваційними та інвестиційними, активно використовувати також
валютні та митні підйоми.

Привабливість прямих інвестицій зростатиме за наявності позитивних
тенденцій розвитку національної економіки, а також сприятливих політико-
економічних умов і стабільності нормативно-правової бази.

У процесі формування ринку структура джерел фінансування охорони
здоров’я, фізкультури і спорту, рекреації і туризму поступово змінюється,
з’являються нетрадиційні джерела фінансування. Заходи фізичної культури і
спорту, рекреації і туризму частково фінансуються за рахунок державного,
місцевих бюджетів, коштів професійних союзів, добровільних спортивних
товариств, благодійних внесків. Переважна більшість закладів і установ
фізкультури, рекреації і туризму фінансують свою діяльність самостійно, за
рахунок надання відповідних платних послуг, коштів спонсорів та меценатів.
Так, на розвиток туризму і рекреації з Державного бюджету виділяється кілька
мільйонів тільки на проведення різного роду виставок для ознайомлення
іноземців з туристичними можливостями України.

Ключовими питаннями реалізації конкретних завдань щодо розвитку
курортно-оздоровчої сфери є забезпечення наповнення місцевого бюджету,
залучення додаткових коштів та оптимальне їх використання.

Висновки:
В умовах абсолютного зростання видатків державного бюджету на

фінансування курортно-оздоровчої сфери важливо забезпечити їх ефективне
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використання відповідно до принципу – мінімальний обсяг коштів і
максимальний результат їх використання, з додержанням інших принципів,
притаманних бюджетному фінансуванню. – безплатності, безповоротності,
справедливості. Ефективність використання бюджетних коштів залежить і від
економічного навантаження соціально-економічної програми, формування якої
бере початок на рівні місцевого самоврядування і дістає остаточне завершення
в центральному органі виконавчої влади. Для підвищення контролю за
виконанням цієї програми було би доцільно затверджувати її одночасно з
державним бюджетом України на наступний рік, оскільки вона важлива як для
центральних, так і для місцевих органів влади, де концентрується 80% коштів
на охорону здоров’я та курортно-оздоровчу сферу.

Поліпшити фінансове забезпечення курортно-оздоровчих галузей лише за
рахунок бюджетних коштів неможливо. Тому пошук додаткових джерел
фінансування вкрай актуальний. Досить перспективним є розширення мережі
додаткових платних послуг, інноваційної та інвестиційної діяльності,
пільгового оподаткування як стимулу залучення позабюджетних коштів,
розширення кредитування державних цільових програм.
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РОЛЬ ПЛАСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У ФІЗИЧНОМУ ТА

ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ КРЕМЕНЦЯ В 30-Х РОКАХ
ХХ СТОЛІТТЯ

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут
ім. Тараса Шевченка

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені
академіка Степана Дем’янчука

Постановка проблеми. Під впливом розвитку скаутського руху в
європейських країнах, подібна організація виникає і в українців. Вона отримала
назву „Пласт”. Це слово слід розуміти як розвідник (лежати пластом). Українці
наслідували світовий скаутський рух, показували свою приналежність до цієї
масової та потужної виховної організації.

Питання про філософські та ідеологічні засади Українського Пласту є
надзвичайно важливими для розуміння головних тенденцій його історичного
розвитку. Вони не є комплексом якихось затеоретизованих, відірваних від
життя положень. Навпаки, порівняно з іншими філософсько-світоглядними
системами, в пластовій найбільш повно і гармонійно головні ідеалістичні
засади поєднуються з прагматизмом – чіткими життєвими орієнтирами. Вона
вказує на шляхи єднання з Богом, Природою, Суспільством, Нацією – цими
вселенськими субстанціями, що становлять сутність земної цивілізації.

Мета статті. Показати необхідність створення молодіжних організацій не
тільки на Кременеччині, а й у всій Україні з метою покращення патріотичного
та масового фізичного виховання молоді.

Результати дослідження. Доба галицького національного відродження
підготувала необхідний ґрунт для виникнення Пласту, а зростання загальної
популярності скаутингу в Європі та мілітаризація усього суспільного життя
напередодні війни головним чином і обумовили місце, час та характер його
виникнення і перші кроки поступу.

Український пластовий рух був започаткований сином Івана Франка
Петром Франком та студентом Іваном Смолою, які в кінці 1911 року створили у
Львові перший скаутський гурток. Однак, збагатив методично і надав
пластовому рухові організаційної сили професор львівської академічної гімназії
Олександр Тисовський. Саме він 21 квітня 1912 року організував з учнів
гімназії перший пластовий гурток, який згодом переріс у масову молодіжну
організацію.

Пластова організація в Україні була не тільки патріотичною й виховною
організацією, але і організацією фізичного виховання. Основним гаслом пласту
було „Маємо бути сильні і тілом, і умом”. Члени „Пласту” проходили, так
званий вишкіл. Спортивні та рухливі ігри були одним із основних елементів
всебічної підготовки пластунів. Пластун мусів уміти стріляти з лука, плавати,
ходити на лижах, скоро та вправно поставити пластовий намет, розпалити
вогнище, зварити гарячу страву, зав’язати 12 вузлів та багато іншого.
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Пластовий Статут передбачав нарахування балів у дев’ятнадцяти ділянках
фізичної вправності. Щоб заохотити молодь і старших людей до занять
спортом, з ініціативи Українського Спортового Союзу було впровадження
„проби фізичної вправності”. Пластова система фізичного виховання також
передбачала свою „відзнаку фізичної вправності”, здобути яку можна було
беручи участь у спортивних змаганнях різного рангу. Така „Пластова проба
фізичної вправності» вважалася дійсною впродовж двох років і складалася з 5-
ти груп вправ. У кожній групі було кілька вправ для вибору. Перед „пробою”
кандидат мав право вибрати собі з кожної групи одну вправу. Дотримуючись
цих правил, кандидат на відзнаку повинен досягти задовільних результатів.
Цікавими були, наприклад такі нормативи як півсума трьох спроб стрибків на
лівій та правій нозі чи подібно в різних видах метань правою і лівою рукою. Це
вимагало всебічного гармонійного розвитку усіх частин тіла й усіх рухових
якостей. П’ять груп нормативів „фізичної вправності” охоплювали основні
види рухів: стрибки, метання, біг га швидкість, плавання, лещетарство, біг на
ковзанах, легкоатлетичні кроси та туристичні походи.

„Проба фізичної вправності” розраховувалась на різні вікові групи й
окремо для хлопців та дівчат: 13-14 років, 15-16 років, 17-18 років.

Пласт, як чітко окреслений спосіб життя молодої людини був сплетенням
значної кількості конкретних ігор, які виступали методом і засобом пластового
виховання. Гра – це завжди змагання, а отже – боротьба, що вимагає мобілізації
та прояву найкращих здібностей особистості й одночасно – це доцільна та
змістовна забава. Відповідно до мети вона виховувала відвагу, завзяття,
дисциплінованість тощо. Усі пластові ігри відзначалися рухливістю та
життєрадісністю. Вони, зрештою, мали і значно ширше призначення, оскільки
виховували прикмети справжнього громадянина і вчили тієї великої гри, що
називається життям. При цьому чесність завжди стояла на першому місці.

 За різними підходами та оцінками, у Пласті нараховувалося від 30 до
понад 100 різних ігор. Справжньою енциклопедією ігор для дітей та молоді
можна вважати книжку Петра Франка „Гри та забави” (Львів, 1913). За змістом
вони були поділені на групи, так що їх можна було організовувати в домівці,
лісі, таборі, на терені тощо. Кожна з них мала свою головну мету: сприяти
вихованню певних рис характеру, формувати відповідні вольові, моральні та
фізичні якості. В іграх завжди був присутній дух здорового суперництва, який
проте, не виключав, а передбачав взаємодопомогу і товариськість. Ця книга
набула широкої популярності у 20-і роки і завдяки доповненням та модифікації
стала основою для організації ігор у Пласті.

Можна зробити висновок, що фізичне виховання у „Пласті” не зводилось
до бездумного накачування м’язів, а повинно було сприяти вихованню сили
волі, мужності, організованості. Тому програма фізичного виховання
поєднувала в собі вправи фізичні з вправами по тренуванню практичних
навичок і розвитку світогляду, а саме: орієнтування на місцевості, знання
рослинного і тваринного світу, таборування, надання медичної допомоги, біг,
ходьба, плавання, веслування, знання гігієни тіла і т.п.
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Перші спроби створити „Пласт” в Кременці були в 1927 році. Учні
Кременецької духовної семінарії приколювали зелені стрічки., щоб показати
приналежність до даної організації. Нелегальний „Пласт” утворено в 1928-1929
навчальному році в духовній семінарії. семінаристом Кузьмою Робітницьким.
Пластові ігри робили вночі в лісі. В печерах „Дівочих Скалах” мали свою
криївку. Читаючи заборонені книги, сиділи на каміннях, а над головами висіли
кажани. Встановили контакти також з нелегальними пластунами при луцькій і
рівненській гімназіях. Особливо активізувався Пласт, коли до кременецької
гімназії перевелися учні з гімназії рівненської: Ігор Шубський, Порайко,
Чорненко.

 У 1930 році учні Кременецької української гімназії Ігор Шубський та
Степан Пшеничний заснували нелегальний „Пласт”, заборонений вже тоді
польською владою.

 Згодом почалися перші арешти. В листопаді 1930-го року заарештували
семінариста Кузьму Робітницького, Петра Львовича і Ігоря Шубського. Їх
заарештували при розклеюванні відозв українського блоку в зв’язку з виборами
до сейму.

Наступною акцією пластунів було святкування річниці проголошення
Четвертого Універсалу. В гімназії було зроблено академію, а вночі пластуни
розклеїли написані від руки плакати, відозви, а на руїнах замку, що над містом
на горі Бона, було прикріплено національний прапор. На літо збиралися
організовувати водяний табір і приготовляли вже човни в селі Бережцях над
Іквою. Манила пластова пригода і вже складена була пісня.

Весною 1931-го року провідник кременецького Пласту Робітницький
запропонував ліквідувати Пласт, але пластуни вже ввійшли в свою
конспіраційну діяльність і відчували потребу служити своєму народові,
боронити свою націю перед щораз сильнішим натиском польської влади, яка
примушувала до покори.

Як розповідає активна учасниця „Пласту” Галина Шубська, в
кременецькій організації вивчали історію „Пласту”, історію України, вчились
перебувати серед природи, запалювати багаття, орієнтуватись в терені.. Читали
спеціальну пластову літературу: „Життя в Пласті” Тисовського, „Перша, друга,
третя проба пластуна” (1928) Василя Кархута, в студентські роки активного
пластуна, цілителя, лікаря-терапевта, доктора медицини і письменника, який
жив і працював довгий час у Кременці, його ж серію оповідань, пластовий
журнал „Вогні”. В хаті Галини Шубської складали першу пробу пластуна, а вже
пластову присягу – в лісі, в соснині за Туницьким цвинтарем в горах..

Виховання в Пласті дало можливість добре приглянутись до членів,
відібрати кращих і, не применшуючи значення пласту, перевести до „Юнака”,
який був створений при ОУН. Після цього в 1931 році „Пласт” в Кременці було
розпущено.

Висновок. В наш час виникає потреба створення молодіжних організацій,
філософсько-ідеологічні засади яких становили б органічне поєднання
національних історичних традицій та нових прагнень українського народу. Щоб
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із загальнолюдськими цінностями гармонійно поєднувались головні постулати
життя та розвитку кожного суспільства, щоб в центрі уваги була Людина, її
здоров’я і гармонійний розвиток, високий дух патріотизму, гордість за свою
Державу.
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Деделюк Н.А., Томащук О.Г.
СІМ’Я ЯК ОСНОВА НАРОДНО-ПОБУТОВИХ ФОРМ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Формування дієвої національної системи фізичного виховання вимагає
вивчення і творчого осмислення багатої спадщини народної педагогіки та праць
українських вчених у галузі тіловиховання.

На даний час видано чимало робіт з проблем фізичного виховання дітей
періоду від народження, раннього дитинства, шкільного віку. Опубліковано
брошури під упорядкуванням Г.Воробей, А.Вольчинського, С. Мудрика,
А.Цьося, В. Левківа, І. Кліш. У цих та інших наукових дослідженнях, на основі
вивчення фактичного матеріалу виявлено, описано і проаналізовано найбільш
розповсюджені засоби та форми фізичного виховання дітей та молоді у різні
історичні періоди, доведено необхідність їх впровадження.

Враховуючи стан досліджень традицій фізичного виховання у сучасних
умова постає питання детального аналізу окремих форм фізичного виховання,
зокрема, народно-побутових, до яких, у першу чергу, належить сім’я.

Піклування про дитину в сім’ї починалося вже з вибору подружньої пари.
І. Кліш [2] відзначає, що існувала сувора заборона на кровний зв’язок між
нареченими і вживання спиртних напоїв у перший місяць після одруження.
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Природне прагнення жінки мати й виховувати дітей всіляко підтримувалася в
колі сім’ї, рідних і близьких як морально, так і практичним ставленням до неї:
“вагітність – се період в житті жінки, який об’єднує її психічні й фізичні сили,
се період, в якому вона мусить стати невільницею вродженої материнської
любові. Мимо всіх болів і прикрощів не завмирає в неї ніколи туга за дитиною,
туга за нащадком, туга, яка робить безплідні подружжя нещасливими і
незадоволеними” [2, 4, 9].

Згідно з традиціями близькі люди стараються в цей період покращити
харчування жінки, оберегти її від негативних емоцій. Жінка, яка хоче мати
здорову дитину, повинна в час вагітності уникати не тільки фізичних
перевантажень і нервових стресів, а й лихих думок, плекаючи натомість у душі
своїй благородні почуття та світлі події [7].

Загально удержується віра, що “сі забаганки вагітної жінки безумовно
треба задовольняти і що нічого не можна їй відмовити, бо інакше настигне цю
особу нещастя” [2, 4, 7]. Є безліч усіляких застережень щодо того, що вагітна
жінка – це людина особливого статусу, це людина, яка знаходиться в
небезпечній близькості від межі, яка розділяє наш світ людей і світ потойбічних
сил. Словом, вагітна жінка чутлива не тільки до різноманітних “етичних”
хвороб, але й проклять, вроків, заговорів.

Потрібно протягом перших трьох місяців не розголошувати таємниці
свого “цікавого” становища ні знайомим, ні родичам. Вагітній жінці не можна
дивитися на людей із різними фізичними вадами, знаходитись у товаристві
пліткарок та заздрісних жінок. У гіршому разі вона могла народити дитину,
схожу на потвору чи тварину, яка її злякала, або з жахливим характером.
Нізащо не можна дивитися на важкохворих людей і покійників, у тому числі й
найближчих родичів, – ці заборони в незмінному вигляді дійшли до наших днів.

За звичаями нашого народу, вагітній жінці потрібно уникати шиття,
в’язання, латання, зв’язування, гнуття. Вважається, що пришивання латок,
в’язання безпосередньо стосується “зашивання і заробляння” шляху, по якому
повинен з’явитися на світ малюк. У давнину люди були переконані, що всі
несприятливі й не найкращі вчинки вагітної жінки – сварки, крадіжки, брехня,
образи і прокляття – відобразяться на житті й здоров’ї дитини. Зустріч із
вагітною жінкою сповіщає про близьку удачу. Дуже добре, коли в оселі
знаходилась, їла, милась, ночувала вагітна жінка: у ній не буде сварок, будуть
водитися гроші, запаси їжі та загалом буде благополуччя [3, 4,8].

Щоб не зашкодити вагітності й нормальному розвитку плоду, жінки
додержувалися багатьох пересторог і заборон. Їх поділяють за окремими
напрямками [2].

Психологічні – заборони, перестороги, які оберігають вагітну жінку від
сильних стресових емоцій. “Жінка в період вагітності знаходиться в такому
положенні, що її психологічний стан може легко вплинути на дитину.
Надзвичайний гнів, страх, неспокій і сильні почуття можуть викликати
ненормальність плоду або ж навіть убити його”.
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Морально-етичні заборони пов’язані з поведінкою жінки в період
вагітності. “Вагітній жінці потрібно уникати лайки та сварки, бо їй треба
спокою. Передусім радять жінці не лаятися, бо дитина буде сварлива, і не
висміювати інших” [5,7].

Оздоровчо-гігієнічні заборони включають харчування та гігієну жінки.
Вважалось, що помірність у їжі, ведення здорового способу життя – це і є
основою здоров’я її дитини.

Численні етнографічні джерела свідчать, що поява дитини в родині була
бажаною. “Появу нового члена сім’ї завжди вважають гараздом, потішають
себе, що коли “дасть Бог діти, дасть і на діти”; “Діти – то божа роса” – казали в
народі. Про щастя материнства й батьківства йдеться в численних українських
народних прислів’ях та приказках: “Малі діти що ясні зірочки, і світять, і
радують в темну ніченьку”,  “Діти як рожеві квіти”,  “Без дітей тихо,  а на
старості лихо” [3].

Народ здавна визначає очевидну істину: батьки – головні природні
вихователі. Найбільший виховний вплив на дітей має створений батьками
уклад, спосіб життя родини, всіх її членів.

Улітку на четвертий день після народин, дитя показували сонцю, а
взимку – на сьомий день. Батько брав дитину на руки і, переступаючи поріг,
казав: “Пороги, поріженьки, маленькі й великі, тесані й різьблені, з дому дитя
викликайте, на вулицю до людей заходьте, ніг не збивайте, очі бережіть”. Якщо
в цей час на дворі світило сонце, не було чути співу пташок, то доля
пророкувалася світлою, життя – спокійним і тихим. Коли ж птахи співали, то
дитина буде співучою й життєрадісною, але матиме багато клопоту в житті.
Якщо почувся брязкіт відра біля криниці, то виростати дитині господарем.
Батько повертався в хату, клав дитя в колиску, примовляючи: “Будеш сонце
любити, долю свою берегти, щоб клопоти відійшли від твоїх плечей дитячих” [
2, 4, 10]

Для нормального формування скелетно-опорного апарату дитину клали
спати на рівну й не дуже м’яку постіль. Традиційно було прийнято сповивати
дитину. У народному дитинознавстві це мотивується по-різному: “щоб виросла
стрункою”, “щоб не карячились ручки та ніжки”, “щоб рівненькою була”, “щоб
себе не покалічила”. Сповивали дитину протягом півроку. Якщо сон маляти
довгий і спокійний, значить, дитина “здоровенька росте” [8, 9].

Мати, годуючи дитину, змушена дотримуватися відповідних правил, а
саме: харчуватися здоровими стравами; бути в постійному русі, на свіжому
повітрі; чергувати працю з відпочинком; не піддаватися негативним емоціям і
хвилюванням; брати немовля на руки, багато до нього говорити.

Вважалося, що найціннішим харчуванням для дитини є грудне молоко.
Про потребу годування грудним молоком у перший рік життя (іноді значно
довше), йдеться у працях З. Болтаревич, З. Кузелі, О. Семенох, С. Русової.

Фізичне виховання, як і виховання взагалі, починається з перших днів
життя дитини й виявляється через материнську опіку та догляд за немовлям. Те,
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якою буде майбутня особистість, значною мірою залежить від емоційного
впливу матері на дитину в перший рік її життя.

Обряди, пов’язані з народженням дитини, дослідники поділяють на
родильні, післяродові та соціалізуючі – прилучення новонародженого до роду,
сім’ї, колективу [2, 7]. Для родильної обрядовості притаманна певна система
символів із залишками язичницьких вірувань. У ролі цих символів традиційно
виступали вода, вогонь, земля, предмети рослинного й тваринного світу, їжа,
питво, вироби з металу. Великого значення надавалося воді не тільки з
гігієнічних міркувань, а й з оберегових. Адже вода, за народними уявленнями,
символізувала силу й чистоту. Цьому свідчить обряд “зливок” – очищення
водою баби-повитухи й породіллі. Водою, взятою із криниці до схід сонця,
обливали руки й лице, заклинаючи: “Вода-водиця, водиця Уляниця, ти
очищаєш гори, каміння, луги й береги. Обмий, очисть душу (називається ім’я
породіллі) од всякого скудства, паскудства, всякої напасті” [3, 5].

Коли дитину вкладали в колиску, в головах клали хліб – знак життя – та
ніж – на охорону від злих сил. Хлопчика ополіскували водою, настояною на
свіжому яблуці з медом, дівчину – у воді з материнським молоком [2,4]. З
купелі першим дитя брав батько, загортаючи його в мамин весільний рушник,
“бих мамка дочекалася дитину звінувати (одружувати)”, а воду тато йшов
виливати на чотири дороги, “би щастя зазивала з кожної сторони”.

У практиці родинного виховання залучення дітей до прекрасного
починається дуже рано, з маминої колискової пісні. Колисання дитини здавна
вважалося корисним, хоч це і суперечить деяким сучасним рекомендаціям із
приводу виховання немовлят. На користь колисання приводяться докази, що
воно “заспокоює дитину, сприяє її засинанню, компенсує безпомічність рухів
немовлят, наче продовжує рух, якого дитина зазнавала в утробі матері, сприяє
розвитку вестибулярного апарату, росту та зміцненню організму дитини” [1, 4].
Колиску вішали на рівні грудей матері, і вона була своєрідним термометром.
Коли матері холодно, колиску піднімали вище, якщо гаряче – опускали нижче.
Для слабкої доньки готували калинову колиску, для бадьорої, здорової – з ясена
чи верби. Неспокійних хлопчиків клали в колиску з тополі, здорових, спокійних
– з дуба, явора. Матрасики набивали соломою, під подушку клали цвіт м’яти,
чебрецю, материнки, деревію, сухоцвіту. Коли діти довго плакали, в узголів’ї
підвішували віночок із хмелю. У колиску для доньки ліворуч клали ляльку, для
хлопчиків – з правого боку – сопілку. Ці обереги здавна несуть у собі цілющу
силу [2, 3, 4].

Військова проорієнтація закладалася дитині з перших днів її життя, під
час обрядових дійств, присвячених її народженню. Так, арабський мандрівник
Ібн-Даст пише в Х ст.: “Як у кого з них (русичів – авт.) народиться син, він
(батько – авт.) бере оголений меч, кладе перед новонародженим і каже: – не
залишу тобі у спадщину ніякого майна, матимеш тільки те, що здобудеш тим
мечем” [6].

Період раннього дитинства охоплює вік від народження до трьох років.
Правильно організований педагогічний вплив матері в ці роки має більше
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значення для розвитку дитини, ніж у наступні вікові етапи. Саме в цей вік
закладаються основи, гармонійного фізичного розвитку, цілеспрямованої
поведінки, кращих якостей людини. Вродженою особливістю маленької дитини
є її постійна потреба у руховій активності. Вважалося, що корисним для
малюків є повзання, яке стимулює загальну рухову активність та розвиток
м’язів плечового поясу (це покращує вентиляцію легенів, попереджує
порушення постави), при цьому посилюється кровозабезпечення органів і
тканин, поширюються пізнавальні можливості дитини.

Дослідники [1,  2,  4] доказують, що в дітей, які з народження обмежені в
активній руховій діяльності, спостерігається відставання в інтелектуальному
розвитку.

Крім початкових засобів фізичного виховання немовляти: купання,
натирання дитячого тіла, масажу, специфічних фізичних вправ, різноманітних
ігор, потішок, великого значення надається природним засобам фізичного
оздоровлення – сонцю, воді, вітру й росі, свіжому повітрю, цілющим травам.

Загальними рисами психо-фізичного виховання дитини було шанобливе
ставлення до старших членів сім’ї, шанування їх військових та побутових
подвигів, ретельне наслідування батьків у здоровому способі життя, тісний
зв’язок з природою, достатня рухова активність тощо [5].

Культ здорового способу життя, який у різні часи сповідувався в Україні,
сприяв вихованню здорового покоління молоді. Найголовнішу роль у цьому
відігравали віковічні традиції відповідальності батьків за виховання дітей.

На підставі даних досліджень, можна стверджувати, що сім’я є не тільки
основою народно-побутових традиційних форм тіловиховання та формування
здорового способу життя середньовічного населення, але й формуючою
основою сучасної цілісної національної системи фізичного виховання в Україні.

Література
1. Болтарович З. Традиції сімейного виховання // Народна творчість та

етнографія. – 1993. - №2. – С. 16-24
2. Кліш І.С. Фізичне виховання дітей до 3-річного віку засобами

етнопедагогіки: Автореф. дис. ...канд. наук. з фіз. вих. і спорту. – Луцьк,
2000. – 20 с.

3. Кузеля З. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу // Матеріали
до українсько-руської етнології. – Львів, 1906. – Т. 8. – 226 с.

4. Левків В.І. Використання засобів української народної фізичної культури у
фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку: Автореф. дис.
...канд. наук. з фіз. вих. і спорту. – Луцьк, 1998. – 17 с.

5. Майборода Г.Я. Соціально-педагогічний потенціал українських народних
обрядів у системі формування морально-духовних цінностей особистості:
Автореф. дис. ...канд. пед. наук. – К., 1996. – 23 с.

6. Приступа Є.Н. Народна фізична культура українців. – Львів, 1995. – С.70-
71.

7. Рыбаков Б.А. Космогония и мифология земледельцев энеолита // Советская
археология. – 1965. – № 1. – С.24–46; № 2. – С.13–33.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

37

8. Русский хронограф. Хронограф редакции 1512 г. // ПСРЛ. – Т. 22. – Ч.1.
СПб., 1911. – С.367.

9. Русяева А.С. Идеологические представления древних греков нижнего
побужья в период колонизации // Обряды и верования древнего населения
Украины. Сб.научн.труд. – К.: Наук. думка, 1990. – С.40-61.

10.  Marinus A. Lefolklore Belge. – Bruxelles, t.ІІІ, 1937. – P.87-100.

Dedelyuk Nina, Tomashchyk Olena
FAMILY AS A BASEMENT OF THE NATIONAL MODE FORMS OF
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Будинкевич С.Н., Кравчук Б.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ГРАВЦІВ В ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛІ

Дрогобицький державний педагогічний університет імені І.Франка

Постановка проблеми. Технічні прийоми волейболу відносять до
складних координаційних рухів, тому перед викладачем тренером постає
завдання правильного вибору рішень, які сприяли б росту спортивної
майстерності його вихованців, особливо гравців пляжного волейболу. Якщо
взяти до уваги, що тривалість гри в середньому 40 хвилин, а окремі зустрічі
тривають 60 – 70 хвилин та більше, при цьому розміри волейбольного
майданчика лише дещо менші від розмірів в класичному волейболі, а на
майданчику знаходиться лише двоє гравців, стає очевидним набагато більша
відповідальність кожного гравця за успіх у грі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літератури з питань
контролю і розподілу навантажень в підготовці дозволяє стверджувати, що на
відміну від класичного, де існує широкий спектр класифікацій виконуючих
вправ з зовнішнім ( Е. Талага, 1998;Ю.Д. Желєзняк, із співавторами, 2002;Ю.Н.
Клещов, 2002 та інші) та внутрішнім (А.Б.Беляєв, 1986; Н.В. Яружний, В.В.
Яружний1998 та ін.) і змішаним (Ю. Д. Желєзняк, 1988;Л.Р. Айрапетянц, 1992
та ін.) параметрам в пляжному волейболі домінує підхід, при якому
розглядаються в основному зовнішні критерії виконуваних навантажень ( C. J.
Banes, M. Everaert, 1999; D. Hare, D/ Sanderson, 1997; J Schiokermann, F.
Mackerodt, 2000).

М.А. Годик, який досліджував процес адаптації в пляжному волейболі,
стверджував що, існує необхідність в ній; він запропонував всі виконувані
вправи систематизувати за такими критеріями: спеціалізованість,
направленість, координаційна складність і величина, дозволяючи враховувати
якісну і кількісну ступінь дій кожної, зокрема на організм спортсмена.

В.В. Костюков стверджував – що особливістю ігрової спортивної
діяльності в пляжному волейболі є те, що ставляться підвищені вимоги до
універсальної підготовки спортсменів, які повинні не лише приймати м’яч,
виконувати передачі і нападаючі удари, блокувати та грати в захисті; а
виконувати всі ці прийоми якісно в комплексі. Спеціалізація в пляжному
волейболі застосовується лише в ситуації вибору блокування і захисту.

На нашу думку, в Україні на сьогодні немає спортсменів, які
спеціалізуються лише в пляжному волейболі, зазвичай це гравці класичного



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

39

волейболу, для яких цей вид спорту є другим, або не єдиним; до цієї категорії
відносять всіх волейболістів, що беруть участь в етапах національних серій і
регіональних турнірах.

Мета дослідження проаналізувати літературні джерела методичного та
педагогічного напряму, зорієнтовані на особливості підготовки гравців у
пляжному волейболі.

Методи та організація дослідження. Вибрано два напрямки
дослідження: перший – аналіз публікацій загальнотеоретичних аспектів
педагогічного спрямування підготовки спортсменів; другий – аналіз публікацій
спеціалістів з пляжного волейболу, наукової інформації, орієнтованої на
підготовку гравців з даного різновиду волейболу.

Одним з основних факторів, на які слід звернути увагу в підготовці
гравців у пляжному волейболі:

1. Стабільне виконання хоча б двох видів подачі (силову, націлену).
2. Високий рівень (стабільність та точність доведення)прийому з подач;

нападаючого удару та передачі для нападаючого удару.
3. Взаємодія та взаєморозуміння має бути на високому рівні.
4. Нападаючий удар повинен бути різностороннім.
5. Необхідність застосування блокування.
6. Правильний вибір місця в захисті.
Ігри в пляжному волейболі проходять під відкритим небом, на нерівній

поверхні ( за правилами змагань шар піску повинен бути до 40 см), часто в
умовах високої температури ( 20 – 30˚С і вище), при пекучому сонці і сильному
вітрі, стає зрозумілим , що гравці пляжного волейболу переносять значно
більші фізичні і стресові навантаження, ніж представники класичного
волейболу.

Активні фази гри в пляжному волейболі являють носять – силову
спрямованість. Тому на тренуванні необхідно моделювати ситуації, які
розвивають переважно швидкісно - силові якості та витривалість.
Вдосконалення техніко – тактичних дій досягається шляхом тренувань
швидкості реакції і передбачення ігрової ситуації. Особливу увагу приділяють
швидкості переміщення до м’яча.

Гравець пляжного волейболу повинен бути готовим до успішних ігрових
дій як в захисті, так і в нападі, тобто зберігати високу концентрацію уваги (
об’єм, інтенсивність, розподіл, переключення уваги), активно застосовувати
свідомість та оптимальний рівень максимальної напруги. Гравець пляжного
волейболу високого рівня повинен:

- мати високий рівень розвитку необхідних в грі фізичних якостей;
- відмінно виконувати індивідуально техніко – тактичні дії, а також в

хорошій взаємодії з партнером в будь-яких умовах;
- систематично та цілеспрямовано тренуватися;
- професійно відноситися до тренування, відпочинку, харчування та

інші.
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Оскільки в міжнародному пляжному волейболі спостерігається тенденція
до набуття рис чоловічої гри, сюди відносимо психофізичні та техніко –
тактичні аспекти тренувальної та змагальної діяльності. Часто застосовуються в
грі силові подачі в стрибку, різноманітні нападаючі удари і захист із
застосуванням блоку. Тому в підготовці спортсменів слід звернути увагу на такі
критерії розвитку: фізична підготовка, а саме розвиток швидкості та
швидкісно – силових якостей; витривалості та стрибковій витривалості.
Рекомендують комплекс вправ з вагою 50- 70 % від максимальної, в результаті
такі вправи призводять до пропорційного розвитку швидкісних та силових, а
також швидкісно – силових якостей. Використання вправ із зовнішнім
навантаженням призводить до стійкого збереження досягнутого рівня
швидкісно – силової підготовки. Для розвитку витривалості рекомендовано
метод максимальних навантажень, виконання комплексу техніко – тактичних
дій в ускладнених умовах. Для вдосконалення техніко – тактичних дій
рекомендовано розширити спектр тренувальних способів прийому м’яча, які
застосовуються лише в пляжному волейболі. Наприклад, прийом м’яча зверху
часто середніми фалангами зігнутих пальців однієї руки або двома руками.
Оскільки будь-які рухові дії в пляжному волейболі здійснюються на нерівній
сипкій поверхні, то приділяються підвищені вимоги ставляться до розвитку у
спортсменів відчуття рівноваги, координації рухів, спритності.

Умови виконання вправ (інтенсивність, кількість повторень, інтервал
підходу та ін.) є основою для того, щоб дану вправу віднесли до певної групи.
Вправи великих навантажень складають - 47% від загальних дій. До них
відносять всі дії з м’ячем,  крім подач і прийомів м’яча з подачі де не
вимагається переміщення з максимальною швидкістю. Наприклад подача м’яча
є специфічною вправою аеробної спрямованості, невеликої координаційної
складності і навантаження. Але, якщо виконувати її в стрибку і серіями 10 – 15
разів поспіль, то спрямованість стає змішаною аеробно – анаеробною, а рівень
координаційної складності та навантаження зростає.

На основі проведеного дослідження було визначено, що існують
найбільш сприятливі умови для перекваліфікації гравців для пляжного
волейболу при дотримані яких досягається найкращий результат. Потрібно
визначити рівень підготовленості спортсмена і в подальшому вдосконалені
техніко – тактичних дій та підвищення рівня фізичних якостей слід давати
вправи, посильні для гравця – відхилення в бік спрощення так і в бік
ускладнення веде до погіршення результату, а інколи навіть до погіршення
здоров’я.

Висновки. Таким чином на основі аналізу публікацій ми виділили ряд
чинників, які потрібно враховувати при підготовці гравців пляжного волейболу.
Основний шлях вдосконалення рухових дій спортсмена - це вдосконалення
великого набору рухів, формування яких здійснюється в ході різних
варіативних ситуацій, наближених до змагальних умов. В зв’язку з цим є три
шляхи вдосконалення спортивної техніки. Перший пов’язаний з уточненням
(покращенням) координаційної структури рухів. Другий - вдосконалення
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спортивної техніки за рахунок розширення рухового потенціалу спортсмена і,
третій - спрямований на вдосконалення спортивної техніки суміжно з її
надійністю та стійкістю виконання в різних умовах.

Література
1. Айрапетьянц Л.Р., Годик М.А. Спортивныэ игры (техника,

тактика,тренировка)._ Т.: «Издательство им. Иббн Сины», 1991._ 136с.
2. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок._ М.:

Физкультура и спорт, 1980._ 48 с.
3. Ивойлов А.В. Соревнование и тренировка спортсмена. _ Минск: Высшая

школа, 1982, _208 с.
4. Костюков В.В. Пляжный волейбол (тренировка, техника, тактика ) М.:

Советский спорт, 2005 155 _ с.
5. Талага Е. Энциклопедия физических упражнений /Пер с польск. _М.:

Физкультура и спорт, 1998._412 с.
6. Яружный Н.В., Яружный В.В. Биоэнергетические аспекты прыжков

выносливости в волейболе: Тез. Хll регион. Научно _ методич. Конф. по
проблемам спорт. Тренировки. _Талин, 198. _ С. 235_ 236.

7. Benes C. J., everaert M. Beach Volleyball. _ Rijswijk. _1999. _ 206 p.
8. Hare D., Sanderson D/A guide to winning Dobles Volleybal. _ 1997. _ 188p.
9. Sclokermann J., Mackerodt F/ Beach volleyball. _Rowohlt Tascen buch Verlag,

2000. - 175p.

S.N. Budenkevych, B.I. Kravchuk
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UNIVERSITY
Annotation. The article studies the peculiarities of preparing sand

volleyball players. Special attention is paid to such requirements: high level of
physical qualities development, perfect performing of individual technical and
tactic actions, optimum interaction with the partner under any conditions,
professional attitude to training, rest and regime. It is found out that there are
three ways of perfecting players' sport technique in sand volleyball: improvement
of coordination structure of the movements, increasing of sportsman's efferent
potential, providing of reliability and stability of technical methods under any
conditions.
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Науково-технічний прогрес спричиняє великі зміни у багатьох галузях
людських знань. Це призводить до подальшої інтенсифікації й ускладнення
процесу навчання у школі. Обсяг засвоєної інформації, який щороку
збільшується, вимагає від учнівської молоді великих психічних напружень і
фізичних зусиль. Від ефективності фізичного виховання значною мірою
залежить стан здоров’я, рівень працездатності і навіть професійне майбутнє
учнів. Саме тому потрібно вишукувати можливості удосконалення
педагогічного процесу з фізичного виховання у школах за рахунок, з одного
боку, оптимізації діяльності учнів, а з іншого – підвищення результативності
роботи вчителів.

Інтегральним показником соціально-економічного й духовного розвитку
суспільства є стан здоров’я нації. Як відомо, здоров’я людини формується в
дитячому віці на основі генетичних факторів, способу життя та екологічних
умов. Одним із ефективних засобів поліпшення здоров’я і фізичної
підготовленості дітей є виконання фізичних вправ [1, 3, 7]. У цих та інших
дослідженнях розроблено концептуальні положення фізичного виховання дітей
подаються рекомендації щодо спрямованості фізичних вправ і дозування
навантажень. Водночас, залучення школярів до фізичного виховання значною
мірою визначається рівнем розвитку інтересу до такої діяльності [5, 6].

Мета роботи полягає в розробці шляхів формування у школярів інтересу
до фізичного виховання та спорту.

Результати дослідження та їх обговорення. Активність школярів на
уроках фізичної культури залежить, в першу чергу, від їх інтересу до виконання
фізичних вправ. За даними психологів [2], інтерес має три компоненти: 1)
знання, якими володіє людина в галузі, що її цікавить; 2) практична діяльність
людини в цій галузі; 3) емоційне задоволення, яке відчуває людина від
діяльності.

Початкову стадію інтересу до певних вправ може викликати будь-який
окремий компонент. Але розвинути, зробити його стійким, усвідомленим
можна лише на основі всіх трьох перерахованих чинників.

Педагогічні спостереження показали, що на уроках фізичної культури
відносно добре поданий один компонент до фізичного виховання – практична
діяльність. Знанням і емоційному задоволенню надається значно менше уваги.
В цих умовах процес виховання значно знижується. Надія на те, що знання і
емоційне задоволення виникнуть в учнів без допомоги вчителя, як правило, не
виправдовується.
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Зважаючи на такий стан, була розроблена програма формування інтересу
до фізичного виховання школярів. Спеціальні знання учні отримували під час
уроків фізичної культури. Для того, щоб не завдати шкоди руховій активності
теоретичний матеріал органічно поєднувався зі змістом практичної діяльності.
Окремі теоретичні дані (наприклад вплив фізичних вправ на особистість, роль
фізичних вправ у розвитку форм і функцій організму) подавалися у вигляді
коротких повідомлень (3-5 хв) на початку уроку. Причому розповідався вплив
тих фізичних вправ, які будуть безпосередньо вивчатися. Гігієнічні правила
виконання фізичних вправ викладалися у процесі їх вивчення. Техніка фізичних
вправ, методика їх навчання, значні досягнення подавалися в процесі пояснення
та роз’яснення допущених помилок.

Спираючись на вимоги шкільної програми, необхідні школярам знання
ми розділили за такими розділами:

1. Оздоровче значення фізичних вправ.
2. Вплив фізичних вправ на особистість.
3. Роль фізичних вправ у розвитку форм і функцій людини.
4. Гігієнічні правила виконання фізичних вправ.
5. Техніка фізичних вправ, методика їх навчання, значні досягнення.
6. Відомості про види спорту.
7. Особливості фізичного виховання на території радіаційного

забруднення.
У практичній роботі широко використовувалися різноманітні прийоми

формування знань. Це бесіди, коментування, супроводжуюче пояснення,
описування, вказівки, розробки, обговорення. Бесідам, як правило, передувало
вивчення рухової дії. Виправлення помилок супроводжувалося вказівками, що
сприяло накопиченню необхідної інформації в пам’яті дітей.

Набуттю знань сприяли міжпредметні зв’язки. Їхня цінність полягала ще
й у тому, що вони були хорошою основою для об’єднання дій усіх шкільних
педагогів на користь оздоровлення учнів. При цьому йшлося не лише про
позакласну роботу, а й про уроки з усіх предметів, що сприяли кращому
розумінню причинно-наслідкових залежностей впливу фізичних вправ на
організм.

На уроках математики й фізики ми рекомендували розглядати взаємодію
зовнішніх і внутрішніх сил, просторові, часові й ритмічні характеристики рухів.
Це дало можливість дітям та й учителям дещо по-новому відкрити для себе
руховий апарат людини, закономірності управління рухами, шляхи технічного
удосконалення фізичних вправ.

Розкриттю біохімічних процесів під час активної рухової діяльності
сприяли уроки хімії. Рекомендувалося розкривати способи виведення
радіонуклідів з організму людини та можливості в активізації цього процесу
фізичних вправ.

На уроках біології, анатомії і фізіології людини висвітлювалося
оздоровче значення фізичних вправ, їх вплив на конкретні органи й системи
людини.
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Традиції виникнення і розвитку фізичного виховання в різні епохи
розглядалися на уроках історії. Добре зарекомендували себе невеликі
повідомлення про високі фізичні можливості наших предків, їх роль у боротьбі
проти ворогів, дбале ставлення до свого здоров’я.

Перевірка рівня знань відбувалася під час уроку, після засвоєння певної
теми та в кінці семестру. При поточному опитуванні з’ясовувався обсяг
засвоєння матеріалу, прогалини в знаннях, питання, що вимагають додаткового
вивчення. Критеріями оцінки знань були глибина, розуміння сутності питання,
вміння використовувати одержані знання.

Практична діяльність є основною на уроках фізичної культури. До
прийомів виховання інтересу учнів до виконання фізичних вправ належали:

– новизна, різноманітність засобів, методів і способів організації учнів на
уроці;

– постановка конкретних, посильних завдань навчання і оздоровчого
тренування, які можна виконати вже до кінця уроку;

– застосування ігрового і змагального методів на різних етапах навчання;
– постійне стимулювання самостійних занять в позанавчальний час;
– широке застосування наочних і технічних засобів навчання,

нестандартного обладнання та інвентарю;
– проведення уроків з музичним супроводом;
– систематичний контроль за досягненням школярів.
Окремий навчальний матеріал на уроках проводився в такій

послідовності: спочатку 4–5 вправ пропонувалося всьому класу, потім
виконувалися вправи, які кожний підготував удома для розвитку
індивідуальних якостей. Учитель при цьому вибірково оцінював виконання,
враховуючи новизну вправи, допомагав уникнути окремих помилок. Важливо,
щоб учні при виконанні фізичних вправ запам’ятовували порядок їх виконання,
правильно визначали дозування.

Певні вправи для розвитку рівноваги, спритності, гнучкості викликають у
окремих школярів відчуття страху, що заважає подальшому впровадженню їх у
повсякденний побут. Розсіяти цей страх допомагали прийоми роз’яснення, що
сприяли вихованню наполегливості, сили волі, сміливості. При цьому
дотримувалися принципи посильності виконання вправ, поступового переходу
від простих до складних дій. Порушення такої послідовності, включення на
перших порах складних вправ призводило до їх невиконання, невпевненості у
своїх силах, навіть до зниження інтересу до фізичного виховання.

У процесі формування інтересу до занять фізичними вправами
використовувалася розмітка спортивного залу, роз’яснювалась учням користь її
використання для самостійних вправ.

Викликають інтерес до виконання фізичних вправ елементи новизни. Так,
при закріпленні вже відомої фізичної вправи вона виконувалася в різному
темпі, з різних положень, рекомендувалося виконувати вправи в різних умовах
– на відпочинку, в лісі, у туристичному поході. Джерелом його були:
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а) завчасна (до початку уроку) підготовка спортивного залу, спортивного
майданчика, необхідного інвентарю відповідно до завдань уроку;

б) економне використання часу на підготовку учнів до уроку;
в) короткі пояснення вчителем нового матеріалу;
г) збільшення моторної щільності уроку шляхом поділу класу на 8-10

груп по 3–4 учні.
Встановлено, що обов’язковою складовою успіху у формуванні інтересу є

відповідна спрямованість у використанні засобів виховання. Так, метод
прикладу використовувався як у навчальній, так і у позакласній роботі для
конкретизації мети занять фізичними вправами, постановки перед школярами
близької та далекої перспективи. Методи стимулювання, інструкції, заохочення
й покарання активізували мислення та дії учнів.

В оцінкових судженнях школярів провідне місце посідають такі якості
дорослої людини як сила, спритність, витримка тощо. Володіння такими
якостями розцінювалося як шлях до самоутвердження в класі. Тому вчителям
рекомендувалося використовувати це, як стимул до фізичного
вдосконалювання, орієнтуючи учнів на позитивний приклад друзів, батьків і
вказуючи шляхи досягнення цієї мети – заняття фізичними вправами. Підхід
був суто індивідуальним. Одних зацікавлювали виконанням обов’язків судді й
інструктора, інших – туристичними походами, ще інших включали в
організацію фізкультурних свят. Потрібно зважати на те, що учні охоче
займаються такими видами фізичної культури, які їм доступні, де вони з
успіхом можуть показати свої здібності.

Для формування інтересу до фізичного виховання надзвичайно корисні
групові завдання. Їх виконання створює сприятливі умови для взаємодопомоги
і взаємоконтролю.

Більшість психологів [2] вважають, що найважливішим засобом
виникнення інтересу до активної діяльності є успіх. Тривалий час його
відсутності негативно впливає на ставлення до діяльності, суттєво знижує її
ефективність.

Згідно традицій, на уроках фізичної культури успіх учнів визначають
шляхом порівняння їх результатів із досягненнями декількох кращих школярів
класу. Ці кращі учні завжди будуть попереду завдяки своїм природним
здібностям або заняттям в ДЮСШ. З цієї причини, як зазначає
В.Ф.Новосельський [4], близько 90% учнів мають бути переможеними. Як
наслідок, у переважної більшості дітей формується пасивність, невпевненість,
небажання займатися. В цьому полягає ще одна причина зниження інтересу до
фізичної культури. Тому, ми рекомендували вчителям на уроках фізичної
культури оцінювати школярів із врахуванням динаміки їх результатів. Переваги
такого підходу полягають у тому, що кожен сумлінний учень може покращити
свій рівень досягнень. У цьому випадку величиною успіху служать виміри
простору, часу, бали.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

46

Третій фактор формування інтересу до виконання фізичних вправ полягав
в емоційному задоволенні від діяльності. У великій мірі цьому сприяли
мотивування і стимулювання.

Мотивування є сукупність факторів, аргументів і доказів, які
використовує вчитель для переконання школярів у значимості кожної фізичної
вправи чи предмета в цілому. В результаті мотивування учні отримували
відповідь на питання: “Для чого потрібно вивчати певний предмет чи фізичну
вправу?” Якщо школярі внутрішньо приймали мотивування вчителя, то
виконання фізичних вправ набувало для них особистісного значення.

Мотивування, які застосовувалися в практичній роботі з школярками,
відповідали таким вимогам: наочність; виходили з рівня розвитку учнів;
враховували інтереси та вікові особливості дітей; відрізнялися лаконічністю,
доступністю доводів; мали особистісний зміст.

Стимулювання – це спеціальна діяльність учителя, спрямована на
підвищення навчальної активності школярів за допомогою зовнішніх стимулів.
Найрозповсюдженішими засобами стимулювання на уроках фізичної культури
є заохочення і покарання.

У заохоченні відображена міра педагогічної дії на учня, що виражається в
позитивній оцінці його навчальної діяльності і поведінки. Кожен школяр
відчуває постійну потребу в схваленні своєї діяльності зі сторони вчителя та
ровесників. Тому в практичній діяльності вчителів заохочення є необхідним.

До основних видів заохочення, що застосовувалися в роботі з школярами,
належали: довіра вчителя, схвалення, похвала, висока оцінка, подяка, похвальна
грамота. Здійснюючи заохочення, дотримувалися наступних правил:

– заохочували школярів лише за ті досягнення, які стали результатом їх
власної праці;

– не заохочували більше одного разу за одне і те ж досягнення;
– хвалили за сумлінність, старанність, самостійність, а не здібності і

розум;
– заохочення проводили справедливо, об’єктивно і своєчасно; кожне

заохочення аргументували.
Застосовували також і покарання, зокрема, зауваження, осуд, догану.

Водночас, враховуючи вік учнів і їхню реакцію в практичній діяльності, цьому
виду стимулювання відводилося мало уваги.

Таким чином, формування інтересу до фізичного виховання у школярів
потребує цілеспрямованої і системної діяльності вчителя, що включає
формування спеціальних знань, практичну діяльність учнів та створення
позитивного емоційного фону.
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Мар’єва О.
МОТИВАЦІЯ ТА ІНТЕРЕСИ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І

СПОРТОМ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ШКІЛ
РІЗНОГО ТИПУ

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана
Дем’янчука

Постановка проблеми. Обсяг навчального навантаження учнів
загальноосвітніх шкіл за останні роки зріс настільки, що викликані цим явищем
обмеження м’язових зусиль та малорухомість стають причиною захворювань
різних систем організму (А.Д.Дубогай, 1991; Ю.А.Копилова, 2000;
Т.Ю.Круцевич, 1999 та ін.). Фізична культура і спорт є важливим чинником
збереження і зміцнення здоров’я, всебічного розвитку, покращення
працездатності та зниження втомлюваності, підвищення опірності до різних
захворювань і тому є протидією негативним наслідкам обмеження рухового
режиму дітей.

Специфіка фізичного виховання полягає в тому, що усвідомлена
інформація стає мотивованим спонуканням до виконання фізичних вправ,
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використання природних чинників і формування такого способу життя, який
сприятиме досягненню особистих і суспільних цілей.

Аналіз останніх досліджень публікацій. Результати досліджень
показали, що кількість учнів, які займаються систематично фізичними
вправами організовано та самостійно, може збільшитися за умови підвищення
мотивації до цих занять (Г.В.Безверхня, 2004). Дослідження (С.Ю.Бабенко,
1982; С.В.Занюка, 1997; О.М. Зварищук, 2002; В.В.Петровського,
Т.Ю.Круцевич, 1997) свідчать, що потреби, мотиви та інтереси в галузі
фізичного виховання мають свої вікові особливості і пов’язані з психологічним
розвитком, соціальним формуванням особистості, темпераментом, соціально-
економічними умовами життя конкретної сім’ї.

В учнів молодшого шкільного віку інтенсивно розвиваються інтереси,
потреби,  звички,  формуються моральні та вольові якості.  У цей період слід
так організувати фізичне виховання, щоб прищепити кожному прагнення до
занять фізкультурою, до систематичного фізичного вдосконалення, треба
постійно створювати позитивну мотивацію до занять фізичною культурою
(О.Д.Дубогай, 1990; О.В.Качеров, І.І.Козетов, Ю.І.Тупіца, 1999; Т.В.Осадчук,
1999; Н.М.Хоменко, 1992; В.Ришковски, 2000), виховувати у дітей потребу
реалізовувати рухові можливості як у школі, так і вдома.

В.Бальсевич і В.Запорожанов, розглядаючи питання фізичної
активності молодших школярів, обґрунтовують положення про те, що
особливістю фізичного виховання в цьому віці є формування особистого
ставлення, прагнення до занять фізичними вправами.

Та обставина, що молодшим школярам властиві згорнуті форми
суджень, підвищена емоційність, виразне виявлення природної потреби в
рухах, дає підстави вважати, що молодший шкільний вік — сприятливий
період, щоб сформувати прагнення фізичного вдосконалення.

Водночас результати аналізу наукових джерел та вивчення практики
фізичного виховання свідчать про те, що педагогічні засоби формування в
молодших школярів прагнення фізичного вдосконалення ще недостатньо
вивчені і мало розроблені в методичному плані.

Саме тому метою нашого дослідження було зробити порівняльний
аналіз результатів щодо виявлення інтересу та мотивацій до занять
фізичними вправами і спортом у дітей молодшого шкільного віку шкіл
різного типу.

Об’єкт дослідження: потреби, мотиви та інтереси школярів 1-4-х
класів до занять фізичною культурою і спортом.

Предмет дослідження: діти молодшого шкільного віку шкіл різного
типу.

Обговорення результатів досліджень. Для вирішення поставлених
завдань нами було використано такі методи дослідження: теоретичний аналіз
та узагальнення даних науково-методичної літератури з цього питання;
педагогічні спостереження; анкетування; методи математичної обробки.
Експеримент проводився на базі Державного загальноосвітнього навчального
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закладу І-го ступеня № 30 „Гармонія” з поглибленим вивченням іноземної
мови. Це заклад повного дня. У школі є 8 класів (2 перших класи, 2 других
класи, 2 третіх класи та 2 четвертих класи), де навчається 201 дитина. Навчання
відбувається у першу половину дня. Після обіду діти мають всі необхідні умови
для відпочинку, прогулянок, самопідготовки (виконання домашніх завдань),
занять у різноманітних секціях та гуртках. Щодо фізкультурно-оздоровчої
роботи, то в першу половину дня з дітьми проводяться уроки фізичного
виховання (2год на тиждень), урок хореографії (1год на тиждень) різноманітні
фізкультхвилинки, фізкультурні паузи, прогулянки та ігри на свіжому повітрі.
У другу половину дня проводиться також урок фізичного виховання (1год на
тиждень), щоденні фізкультурно-оздоровчі заняття (спортивна година) та
різноманітні спортивні секції й гуртки за інтересами ( художня гімнастика,
танці, карате, футбол).

В експерименті брали участь діти 1-А класу (20 чоловік: 11 хлопчиків та 9
дівчаток), 2-А (20 чоловік: 12 хлопчиків та 8 дівчаток), 3-А класу (20 чоловік:
11 хлопчиків та 9 дівчаток) і 4-А класу (23 чоловіки: 11 хлопчиків та 12
дівчаток). Всього 83 дитини. Також в експерименті брали участь діти
початкових класів Рівненської загальноосвітньої школи №22. Навчальний
процес цих учнів відбувається у першу половину дня. Діти мають 2 години
уроків з фізичного виховання на тиждень та спортивну годину у групі
продовженого дня (лише ті, хто її відвідує). В експерименті брали участь діти 1-
А класу (28 чоловік: 11 хлопчиків та 16 дівчаток), 2-А класу (28 чоловік: 15
хлопчиків та 13 дівчаток), 3-А класу (28 чоловік: 14 хлопчиків та 14 дівчаток)
та 4-А класу (23 чоловіка: 11 хлопчиків та 12 дівчаток). Всього 107 учнів. В усіх
вказаних вище класах обох шкіл було проведено опитування і анкетування
щодо визначення мотивації школярів до занять фізичними вправами та
інтересів школярів до різних видів фізичної діяльності.

Найбільшу оцінку як у хлопчиків, так і в дівчаток обох шкіл одержала
така категорія, як розвага. Найменше значення для дітей під час занять спортом,
виявляється, має оздоровлення. Між цими двома мотиваціями знаходяться всі
інші, котрі також мають важливе значення (результативність, рухова
активність, гра, дружба, лідерство).

Нами було виявлено, що 75% дітей 1-го класу ЗОШ№ 22 та 50% дітей 1-
го класу „Гармонії” знають як впливає фізичне виховання на організм людини.
Ці показники для дітей 2-х класів становлять 78,5% та 85% відповідно. Для
учнів 3-х класів -- 85% та 96,4%. Для четвертокласників -- 57,1% та 100%
відповідно.

Незважаючи на це лише 64% першокласників ЗОШ №22 та 80%
„Гармонії” роблять ранкову гімнастику. Серед другокласників – 53,6% та 45%
відповідно. Серед учнів 3-х класів -- 78,6% та 55% дітей. Серед учнів 4-х класів
– 52,4% та 47,8%.

Формуванню мотивації до занять фізичною культурою і спортом сприяє
авторитет дорослих — вчителів і батьків. Нажаль лише 17,8% батьків дітей 1-го
класу ЗОШ №22 та 20% дітей „Гармонії” займаються спортом. Серед учнів 2-х
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класів їх виявилось 19,6% та 15% відповідно. Серед учнів 3-х класів – 25% та
40%. Серед четвертокласників – 19% та 39,1% відповідно.

Прояв кожної мотивації знаходиться в позитивному взаємозв'язку з таким
поняттям, як спортивність. Чим вище оцінка спортивності (приналежність до
якої-небудь спортивного клубу, секції), тим вище середня оцінка всіх
мотивацій. Кількість дітей 1-го класу ЗОШ №22, що займаються спортом
становить 35,7%, а дітей „Гармонії” 85%. Серед учнів 2-х класів -- 32,1% дітей
ЗОШ №22 та 65% учнів „Гармонії”. Серед учнів 3-х класів їх 60,7% та 85%
відповідно. Серед четвертокласників – 80,5% та 87%. Сьогодні більшість дітей
має можливість у вільний час переглядати телевізійні програми, і 14,2%
першокласників ЗОШ №22 та 35% дітей „Гармонії” саме з них відчули на собі
їхню інформаційну значимість і вплив на формування бажання систематично
займатися фізичною культурою і спортом. Серед другокласників отримали
результат: 96,4% та 50% відповідно. Серед учнів 3-х класів – 82,1% та 60%.
Серед четвертокласників – 66,7% та 65,2%.

Помітно знижується прагнення до читання книг. Про спорт, фізичну
культуру та здоров’я з книжок дізнаються лише 14,2% дітей 1-х класів ЗОШ
№22 та 30% дітей „Гармонії.” За результатами анкетування серед дітей других
класів маємо: 17,9% та 15% відповідно. Серед учнів 3-х класів – 60,7% та 25%.
Серед четвертокласників – 9,5% та 17,4% відповідно.

Від своїх друзів дізнаються про спорт, фізичну культуру та здоров’я
серед учнів 1-х класів ЗОШ №22 - 0%, такий самий результат мають
першокласники „Гармонії.” Серед учнів 2-х класів результат дещо змінився:
7,1% серед дітей ЗОШ №22 та 15% серед дітей „Гармонії.” Учні 3-х класів --
7,1% та 20% відповідно. Серед дітей 4-х класів – 23,8% та 26,1%.

 Від батьків таку інформацію отримує 35,7% першокласників ЗОШ №22
та 15% „Гармонії”. Серед другокласників – 60,7% та 15% відповідно. Серед
учнів 3-х класів – 46,4% та 65%. серед четвертокласників – 38,1% та 65,2%.

Мотивація вчителів до занять фізичною культурою і спортом сприяє
більш якісному проведенню уроків, що, у свою чергу, сприяє формуванню
необхідної мотивації і підвищенню активності учнів. Цей процес тісно
пов'язаний з компетентністю і відповідною педагогічною кваліфікацією
педагогів. Так необхідну інформацію про спорт, фізичну культуру та здоров’я
від вчителів отримують 60,7% першокласників ЗОШ №22 та 50% „Гармонії”.
Серед 2-х класів – 61% та 70% відповідно. Серед третьокласників маємо
результати: 53,6% та 90%. Серед дітей 4-х класів – 52,4% та 60,9% відповідно.

Однак істотне значення мають фактори, що знаходяться поза шкільним і
сімейним вихованням: мікросередовище (товариш, "вулиця"), відвідування
змагань. У цей період розвитку ще присутня потреба мати ідеали і наслідувати
їм. Людина не може зрозуміти й оцінити себе без зіставлення з іншими людьми,
тому самооцінка дітей невідривно зв'язана з оцінкою ними своїх товаришів.
64,3% дітей 1-го класу ЗОШ №22 та 60% „Гармонії” використовують фізичні
вправи та ігри, з якими познайомилися у школі, під час ігор з друзями у дворі.
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Серед дітей 2-х класів маємо результат: 64,3% та 55%. Серед дітей 3-х класів –
71,4% та 80% відповідно. Серед четвертокласників – 76,2% та 78,3%.

Формування потреби до занять фізичними вправами залежить від
свідомості та глибокого розуміння ними запропонованої рухової активності.
78,5% дітей 1-го класу ЗОШ №22 та 45% „Гармонії” надають перевагу такому
виду діяльності, як урок. Серед учнів 2-х класів маємо дещо інший результат:
75% та 40%. Серед третьокласників – 71,4% та 45%. Серед учнів 4-х класів –
85,7% та 39,1% відповідно. 17,9% дітей 1-го класу ЗОШ №22 та 65% „Гармонії”
надають перевагу проведенню спортивних годин у групі продовженого дня.
Серед учнів 2-х класів --  10,7%  та 40%  відповідно.  Серед дітей 3-х класів –
14,3% та 80%. Серед четвертокласників – 0% та 39,1% відповідно.

32% першокласників ЗОШ №22 та 45% „Гармонії” надають перевагу
відвідуванню спортивних гуртків та секцій. Серед другокласників їх кількість
становить 20% та 50% відповідно. Серед учнів 3-х класів – 28,6% та 45%. Серед
четвертокласників – 38,1% та 60,9%.

50% дітей 1-го класу ЗОШ №22 та 70% „Гармонії” надають перевагу
колективним заняттям. Серед учнів 2-х класів маємо такі результати: 92,9% та
55%. Серед дітей 3-х класів – 57,1% та 85% відповідно. Серед
четвертокласників – 71,4% та 78,3%.

 Оцінка успішності повинна стимулювати діяльність учнів,
допомагати оцінювати за об'єктивними показниками виконання вправ. Але
у 39%  дітей 1-го класу ЗОШ №22  та у 15%  дітей „Гармонії”  виникає
бажання припинити заняття у випадку отримання ними негативної оцінки
(низького балу).Серед другокласників кількість таких дітей становить
32% та 20% відповідно. Серед третьокласників – 32% та 25%. Серед учнів
4-х класів – 9,5% та 8,7%.

Важливою передумовою виникнення інтересу до занять є залучення
батьків та інших членів сім’ї до прийняття активної участі у них. Так 89%
дітей 1-го класу ЗОШ №22  та 60%  дітей „Гармонії”  мають бажання,  щоб
їхні члени сім’ї брали участь у проведенні різноманітних ігор, розваг,
свят. Серед дітей 2-х класів цей результат становить 85,7% та 80% відповідно.
Серед учнів 3-х класів – 71,4% та 80%. Серед четвертокласників – 57,1% та
73,9% відповідно.

Як бачимо за результатами дослідження, що діти, які навчаються в
„Гармонії” мають кращі знання про вплив фізичного виховання та спорту на
організм людини. Про спорт, фізичну культуру та здоров’я основна маса дітей
обох закладів дізнається від вчителів, по телебаченню та від батьків. Крім того,
учні „Гармонії” отримують таку інформацію ще й від друзів (переважно під час
ранкових зустрічей, презентуючи повідомлення, підготовлене на різноманітну
тематику, зокрема, яка стосується й здоров’я, фізичної культури та спорту).

Формування потреби до занять фізичними вправами в учнів початкових
класів залежить від свідомості та глибокого розуміння ними запропонованої
рухової активності. Так як у ЗОШ №22 перевага надається такому виду
діяльності як урок фізичного виховання, то й діти відповідно надають перевагу



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

52

йому. Учням „Гармонії”, крім того, подобається відвідувати різноманітні
спортивні секції та гуртки й спортивну годину групи продовженого дня.

Висновки. Показники виявлення інтересів та мотивів до занять фізичною
культурою та спортом значно вищі у дітей, що відвідують навчальні заклади
повного дня, навчально-виховний процес у яких побудований таким чином, що
школярі мають можливість протягом усього дня компенсувати дефіцит рухової
активності, яка виникає в умовах насиченого загальноосвітнього процесу, ніж у
дітей загальноосвітніх шкіл.

Тому слід так організовувати фізичне виховання, щоб прищепити
кожній дитині прагнення до занять фізкультурою, до систематичного
фізичного й духовного вдосконалення, слід постійно створювати позитивну
мотивацію до занять фізичною культурою, виховувати у дітей постійну потребу
реалізовувати рухові можливості як у школі, так і вдома.
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Поташнюк І.М.
ГІГІЄНІЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ

ЗАХОДИ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКОЛАХ
Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”

Постановка проблеми. Проблема затримки психічного розвитку (ЗПР) є
однією з актуальних проблем дефектології, педагогіки, психології, медицини і
тісно пов'язана з проблемою шкільної неуспішності.

Затримка психічного розвитку характеризується великою поліморфністю
проявів порушень навчально-пізнавальної діяльності та їх вираженості з
погляду на різні фактори, що їх спричиняють. Це, з одного  боку, парціальні
органічні ураження окремих функціональних органів центральної нервової
системи, з другого - астенізуючі чинники, включаючи й психогенні, пов’язані з
психічною депривацією в ранній період розвитку. Усе це зумовлює різну
ефективність корекційно-розвивальних заходів, які в одних випадках,
приводять до компенсації на різних етапах навчального процесу вад розвитку
дитини, “вирівнювання” її до можливості надалі влитися в систему
загальноосвітньої масової школи, а в інших, до стабілізації станів легкої
(граничної) інтелектуальної недостатності, що накладають певні обмеження на
можливості дитини засвоювати знання і для подальшої її соціально-трудової
адаптації та потребують тривалого навчання в умовах спеціально
організованого педагогічного процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Численними дослідженнями
педагогів, психологів, психоневрологів, гігієністів доведено, що причинами
неуспішності в школі є недостатні розумові здібності, затримка психічного
розвитку, порушення мотивацій у дітей [1,2,5].

Кількість учнів початкової школи, які мають певні труднощі в навчанні,
складає від 5 до 11 відсотків [1]. За даними авторів [4,5], у 50,4% невстигаючих
учнів (або 5,8% всіх учнів молодших класів) встановлена затримка психічного
розвитку (ЗПР).

 Направлення дітей до всіх спеціальних шкіл відбувається через медико-
педагогічні комісії, які встановлюють діагноз і визначають тип школи, в якій
належить навчатися дитині.

 Сучасна педагогічна практика і спеціальне вивчення контингенту учнів
спеціалізованих шкіл з порушеним інтелектом, а також масових, свідчать про
те, що багато дітей, що потребують спеціального навчання, не знаходять
потрібної їм школи. Так, у допоміжних школах часто зустрічаються діти з
повноцінним інтелектом, а труднощі у навчанні, яких вони зазнавали у масовій
школі, пов'язані з іншими причинами, наприклад, зі зниженням слуху,
порушенням розвитку мовлення та ін.. Тим часом у школах для дітей із ЗПР
багато розумово відсталих чи з важкими розладами мовлення. В
загальноосвітніх школах можна часто знайти і розумово відсталих, і з
розладами мовлення, а особливо - дітей із ЗПР [6].
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Спеціальне навчання дітей, які відчувають труднощі у засвоєнні шкільної
програми, існує в усіх розвинених країнах світу. Так, в Англії і США школи для
дітей, що відстають від своїх ровесників у психічному розвитку почали
відкривати ще наприкінці 50-тих - на початку 60-тих років [3].

 При навчанні у спеціалізованих школах і класах забезпечується корекція
відхилень у розвитку дітей, їх пізнавальної діяльності і мови, усунення вад
дошкільного розвитку і початкового шкільного навчання. Програма навчання і
корекційної роботи з дітьми в школах і класах для дітей із ЗПР є однаковою і в
цілому відповідає програмі масової восьмирічної школи. Проте в ній є і ряд
особливостей, зумовлених їх спеціальним призначенням.

Мета дослідження: вивчити гігієнічні і психолого-педагогічні заходи та
перевірити їх ефективність для зміцнення здоров’я учнів спеціальних
навчальних закладів, корекції їх психічного розвитку, підвищення розумової
працездатності і успішності навчання.

Для виконання поставлених завдань використані такі наукові методи
дослідження, як: теоретичний аналіз літературних джерел і документів із
проблеми дослідження. Дослідження проводилось на базі спеціальної
загальноосвітньої школи-центру реабілітації для дітей з особливими потребами
„Надія” м. Луцька.

Результати дослідження та їх обговорення. Для спеціалізованих шкіл
розроблена і затверджена нормативна документація, визначені організаційно-
педагогічні умови навчання і виховання дітей, які враховують їх
психофізіологічні особливості (полегшений режим, менша наповнюваність
класів, відповідність темпів навчальної роботи можливостям пізнавальної
діяльності дітей тощо). Розроблені навчальні плани, для початкових класів —
спеціальні програми, які забезпечують фронтальну корекційну спрямованість
навчально-виховного процесу, внесені зміни у зміст навчання у 5-9 класах,
ведеться їх експериментальна перевірка, розроблений тимчасовий освітній
стандарт спеціального (корекційного) освітнього закладу для дітей із ЗПР.

Початковий період навчання дітей із ЗПР має на меті корекцію вад
психічного розвитку та опанування вміння вчитися; засвоєння початкових
знань з основ наук, що відповідають освітнім стандартам початкової
загальноосвітньої масової школи. Реалізація цієї мети дає змогу дітям при
успішній корекції їхнього розвитку на наступних етапах навчання перейти в
систему загальноосвітньої масової школи та отримати повну середню освіту.

Неоднорідність контингенту дітей із ЗПР за проявами і глибиною
порушень навчально-пізнавальної діяльності, а також відмінності в часі
початку корекційної роботи з ними зумовлюють варіативність тривалості
початкового корекційного навчання (чотири або п'ять років). Початкова ланка
навчання розрахована на п'ять років замість чотирьох у масовій школі.
Зважаючи на те, що діти із ЗПР приходять до школи, як правило, не
підготовленими до навчання, до програми першого класу вводяться уроки
ознайомлення з навколишнім світом і розвитку мовлення, пропедевтичні
заняття з мови і математики. Крім того, програмою передбачений уповільнений
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порівняно з масовою школою темп навчання, зменшення обсягу навчального
матеріалу на уроках. Значно зменшена кількість дітей у класі (не більше 20)
сприяє індивідуалізації корекційної роботи з кожною дитиною відповідно до її
психічного і фізичного стану, рівня її вмінь і навичок. Щоб поступово підвести
дитину до оволодіння ролі учня, в методиці їх навчання спочатку багато місця
займають ігрові форми, подібні до тих, що використовуються в роботі з
дошкільнятами.

Для корекції фізичного і психічного розвитку дітей вводяться спеціальні
уроки ритміки, на яких навчають вправно рухатись, танцювати, виконувати
вправи у різному темпі і ритмі, що має важливе значення для розвитку навичок
письма, читання, мовлення.

Переважна більшість дітей із ЗПР отримує допомогу логопеда, на заняттях
з яким у дітей усувається неправильна вимова окремих звуків, збагачується
словник, вони вчаться правильно будувати речення і послідовно висловлювати
свої думки.

Певна увага (в залежності від можливостей сім'ї і школи) приділяється
зміцненню здоров'я і загартуванню дітей, при потребі — спеціальному
лікуванню. Усі діти перебувають під систематичним наглядом лікарів —
педіатра і психіатра. Щоб уникнути перевантаження і без того вразливої
нервової системи цих дітей, у школі запроваджений охоронний розпорядок дня.
У першому півріччі першого року навчання тривалість уроку скорочена до 35
хвилин, вводиться додаткова велика перерва між уроками. Для всіх учнів
початкових класів обов'язковим є денний сон.

У школі для дітей із ЗПР передбачено два варіанти початкового навчання.
Це зумовлено тим, що в однієї частини дітей відхилення у розвитку
діагностується лише після року неуспішного навчання у масовій школі, в іншої
- діагноз встановлюється ще у дошкільному віці і вони одразу починають
навчання у відповідній школі. Перший варіант навчання не має першого класу,
а одразу починається з другого. До нього вступають діти, у яких затримка
психічного розвитку встановлюється після навчання у першому класі масової
школи. Це позбавляє дітей травми, пов'язаної з другорічництвом. Проте
програма цього другого класу розрахована на заповнення прогалин у розвитку і
знаннях учнів. Для засвоєння програми другого класу в повному обсязі вони ще
вчаться протягом року у так званому другому додатковому класі, потім
послідовно переводяться до третього і четвертого класів. Згідно з другим
варіантом навчання діти, у яких ЗПР встановлено напередодні вступу до школи,
починають навчатися у підготовчому класі. Протягом навчання у підготовчому,
першому і другому класах ці діти також засвоюють програму двох класів
масової школи. Програма третього і четвертого класів в обох варіантах
навчання однакова.

Таким чином, за п'ять років діти із ЗПР засвоюють повний обсяг програми
початкового навчання масової школи. Після цього діти, що добре засвоїли
навчальний матеріал, набули нормальної працездатності, за рішенням
педагогічні ради переводяться у відповідний клас масової школи. Решта ж дітей
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проводить навчання у середніх і старших класах спеціальної школи. Програма
цих класів зараз удосконалюється й адаптується відповідно до інтелектуальних
можливостей учнів і завдання оптимальної підготовки їх до професійної
діяльності та повноцінного суспільного життя. У зв'язку з цим деякі особливо
складні розділи з переважно теоретичним матеріалом скорочуються,
збільшується кількість годин на закріплення набутих знань і вміння їх
практично застосовувати. Передбачається удосконалення професійної і
трудової підготовки учнів цих спеціальних шкіл.

Навчання в основній школі (5-9 класи) інтенсивної педагогічної корекції
передбачено для дітей із ЗПР з найбільш стійкими недоліками навчально-
пізнавальної діяльності, які не вдалося достатньою мірою скорегувати на
попередніх етапах педагогічного процесу. Основна мета навчання на цьому
етапі — прикладне засвоєння дітьми знань з основ наук та початкова
професійна підготовка, що створює передумови високої соціально-трудової
адаптації випускників школи.

Фізичне виховання здійснюється як і в загальноосвітніх школах шляхом
проведення двох уроків фізкультури на тиждень. Позакласна робота з
фізичного виховання проводиться в секціях баскетболу, волейболу, футболу.

Корекційна спрямованість навчально-виховного процесу в цей період
полягає в подальшому розвитку навчально-пізнавальної діяльності дітей з
опорою на їхні реальні інтелектуальні можливості, забезпечення успішності
навчання і на цій основі формування позитивного ставлення до навчання,
здобуття професії, реальних життєвих перспектив, готовності до повноцінного
входження в суспільне життя. Випускники основної школи можуть набувати
різних професій в професійно-технічних училищах.

Висновки:
1. Більшість досліджень із проблеми затримки психічного розвитку дітей та

підлітків присвячена вивченню клінічних особливостей і діагностиці різних
її форм, корекції вад психічного розвитку. Значно менше висвітлений досвід
впровадження корекційно-реабілітаційних заходів в спеціалізованих
навчальних закладах, і він стосується насамперед гігієнічної і педагогічної
корекції вад психіки.

2. Вважаємо, що основними шляхами підвищення ефективності корекційної
психолого-педагогічної діяльності спеціалізованих шкіл щодо дітей із ЗПР
може бути, з одного боку, подальша індивідуалізація навчання і виховання,
розробка диференційованих програм навчання, з другого - зміцнення стану
соматичного здоров’я дітей усіма можливими засобами.
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан
здоров¢я школярів за останні роки значно погіршився. Фізичне виховання у
школі потребує глибокого аналізу та відповідних коректив у навчальному
процесі [1, 2, 4]. Фізкультурно-оздоровча і спортивна активність школярів
великою мірою залежить від сформованості в них ставлення до навчальної
діяльності й фізичних вправ, тобто від мотивів діяльності [3]. Поняття “мотив”
означає певну спонукальну причину дій та вчинків людини. Саме від мотивів
залежить, що містить у собі в психологічному плані та чи інша дія, який
суб’єктивний зміст вона має для людини.

Мета роботи. Проаналізувати структуру вільного часу підлітків, джерела
інформації про фізичну культуру, наявність у їхніх сім’ях спортивного
інвентарю та визначити вплив цих факторів на фізичне виховання школярів.

Методика. Анкетування проводилось з метою визначення ставлення
підлітків до фізичного виховання і спорту, мотивів виконання фізичних вправ,
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соціальної вартості фізичної культури, самооцінки стану здоров’я. Залежно від
способу спілкування з респондентами, анкетування було особистісним.
Школярі заповнювали анкету в присутності дослідника, що дало змогу
контролювати правильне заповнення анкети і їх повне повернення. За
характером процедури анкетування було групове, що дало змогу зібрати
значний матеріал за мінімальний час.

Анкета мала три частини: вступну, основну й демографічну. Вступна
частина передбачала своєрідне звернення до респондентів, де зазначалися:
науковий заклад, від імені якого виступає дослідник, завдання дослідження,
роль кожного респондента в розв’язанні зазначених завдань, правила
заповнення анкети. Основна частина складалася з набору запитань, на які
потрібно було дати відповіді. Демографічна частина анкети складалась з
питань, які визначали паспортну характеристику респондента: стать, вік, місце
проживання.

Обговорення результатів досліджень. Для вивчення мотивів діяльності
було розроблено анкету. За результатами анкетування 61,85 % підлітків 11
років, 54,77 % – 12 років та 65,47 % – 13 років бажають підвищити свою
фізичну підготовку. 41,8 %, 37,19 % і 46,42 % – поліпшити своє здоров’я; 19,4
%, 21,47 % і 20,23 % – навчитися техніки фізичних вправ. Отримати добрі
оцінки бажають 17,28 % одинадцятирічних, 23,85 % дванадцятирічних та 22,61
% – тринадцятирічних хлопців. Що стосується старших школярів, то 66,3 %
чотирнадятирічних бажають підвищити свою фізичну підготовку, 41,58 % –
поліпшити своє здоров’я, 18,81 % – навчитися техніки фізичних вправ, 18,81 %
– прагнення отримати добрі оцінки. Слід з тривогою відзначити, що останню
рангову позицію займає інтерес до особи вчителя (0 %). Значна частина (62,5
%) підлітків п’ятнадцятирічного віку бажають підвищити свою фізичну
підготовку та поліпшити здоров’я (43,75 %). По 20 % респондентів бажають
навчитися техніки фізичних вправ та прагнуть отримати добрі оцінки, 15 % –
уникнути неприємностей у зв’язку з пропусками занять, 5 % – цікавить особа
вчителя.

Від структури вільного часу залежить успіх формування життєвих
установок, інтересів і потреб. Саме вільний час зумовлює можливість реалізації
потреб особистості в духовному й фізичному вдосконаленні. З одного боку,
вільний час є фактором, який формує потреби особистості, з іншого – потреби,
що реалізуються в діяльності, істотно впливають на структуру вільного часу,
його значення для організації всього життя людини, її спосіб життя. Вільний
час – це період, який присвячується відпочинку, самоосвіті, заняттям за
інтересами та фізичній культурі й спорту. Недостатність дозвілля негативно
впливає на ставлення підлітків до занять фізичною культурою.

Отже, важливо було проаналізувати, чим займаються школярі у вільний
час (допускалося кілька варіантів відповідей). Слухають музику (табл. 1) 36,75
% підлітків 11 років, 37,62 % – 12 років, 47,61 % – 13 років, 51,48 % – 14 років
та 63,75 % – 15 років. Просто відпочивають вдома в колі сім’ї 26,25 %
одинадцятирічних хлопців, 27,36 % дванадцятирічних, 25% тринадцятирічних,
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27,72 % чотирнадцятирічних, 16,25 % п’ятнадцятирічних. Значну частину свого
вільного часу підлітки проводять біля телевізора: 52,5 % – підлітки 11 років,
54,72 % – 12 років, 47,61 % – 13 років, 57,42 % – 14 років та 46,25 % – 15 років.
Відпочивають з друзями та знайомими 31,5 % одинадцятирічних школярів,
30,78 % дванадцятирічних, 41,66 % тринадцятирічних, 33,66 %
чотирнадцятирічних і 57,5% п’ятнадцятирічних.

Читають художню літературу 15,75 % хлопців 11 років, 13,66 % – 12
років, 13,09 % – 13 років, 17,82 % – 14 років та 12,5 % – 15 років. Дуже мало
школярів (1–2 %) цікавляться мистецтвом, відвідують театри, музеї, концерти.
Проте вже 4,76 % тринадцятирічних, 17,82 % чотирнадцятирічних та 13,75 %
п’ятнадцятирічних підлітків відвідують бари, ресторани, а також грають в
азартні ігри 5,95 % 13-річних, 15,84 % 14-річних і 16,25 % 15-річних.

Таблиця 1
Характеристика видів дозвілля підлітків, %

Вік, років
Показник 11 12 13 14 15

Суспільна робота 5,25 6,84 5,95 3,96 3,75
Художня література 15,75 13,68 13,09 17,82 12,5
Відпочинок у сім’ї 26,25 27,36 25,0 27,72 16,25
З друзями і знайомими 31,5 30,78 41,66 33,66 57,5
Слухаю музику 36,75 37,62 47,61 51,48 63,75
Гра на муз.інструментах 7,13 6,84 15,48 7,32 8,75
Художня самодіяльність 2,48 3,42 1,19 0,99 ¾
Цікавлюсь мистецтвом 2,48 3,42 3,57 0,99 2,5
Відвідую театри 3,75 3,42 1,19 3,96 5,0
Відвідую
спорт.видовища

15,75 13,68 28,57 19,8 7,5

Садівництво 3,75 10,26 7,14 0,99 6,25
Спорт, туризм 26,25 27,36 30,95 34,65 31,25
Відвідую дискотеки ¾ 6,84 21,42 26,73 40,0
Цікавлюсь технікою 7,13 6,84 4,76 11,88 15,0
Цікавлюсь автосправою 15,75 13,68 17,85 11,88 26,25
Колекціонування 7,13 10,26 8,33 12,87 5,0
Дивлюсь телевізор, відео 52,5 54,72 47,61 57,42 46,25
Слухаю радіо 7,13 10,26 7,14 3,9 13,75
Читаю газети, журнали 26,25 13,68 21,42 23,76 20,0
Відвідую кафе, бари ¾ ¾ 4,76 17,82 13,75
Відвідую родичів 15,75 10,26 8,33 19,8 7,5
Граю в азартні ігри ¾ ¾ 5,95 15,84 16,25
Музеї, виставки 2,48 2,4 ¾ 0,99 2,5
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Як дуже високий рівень своєї фізичної підготовленості оцінюють 8,33 %
13-річних підлітків і 53,57 % – як високий. На нашу думку, це завищена
самооцінка у хлопців цього віку. Самооцінка підлітків 14 років така: 3,96 % –
дуже високий, 42,57 % – високий, 20,79 % – низький. 5 % учнів 15-річного віку
оцінюють як високий рівень фізичної підготовленості, 45 % – як високий, 22,5
% – низький та 2,5 % – дуже низький.

Як було зазначено вище, деякі результати завищені, тому значна частина
школярів не виконують багато навчальних нормативів із фізичного виховання.
До того ж завищена самооцінка гальмує подальше фізичне вдосконалення.

Двох уроків фізичної культури в тиждень, звичайно, недостатньо для
належного фізичного розвитку дітей і підлітків. Тому важливим завданням є
організація самостійних занять, для яких необхідні певні умови та інвентар.
Результати анкетування показали (табл.2), що школярі середнього віку мають
достатньо інвентарю для самостійних занять фізичними вправами та активного
відпочинку. Найбільше підлітків мають велосипеди (від 68 % до 79 %), лижі,
ковзани (від 52 % до 70 %); гантелі, штанги, гирі (від 34 % до 49 %), туристичне
спорядження (від 11 % до 16 %).

Таблиця 2
Наявність у сім’ях підлітків спортивного інвентарю, %

Вік, років
Показник 11 12 13 14 15

Спортінвентарю немає 3,81 6,47 5,95 4,95 3,75
Лижі, ковзани 69,43 52,84 70,23 57,42 68,75
Гантелі, штанга, гирі 34,5 46,21 48,8 48,51 36,25
Тренажер 3,81 6,47 13,09 8,91 5,0
Велосипед 74,3 67,82 77,3 68,31 78,75
Туристичне
спорядження

15,62 14,42 11,9 11,88 15,0

Ракетки для тенісу 28,6 34.81 39,6 37,8 53,75
Інший спортінвентар 15,62 12,94 13,09 8,91 18,15

Однак для організації самостійних занять недостатньо мати лише
інвентар. Необхідні певні знання, уміння та навички, які набуваються,
звичайно, у школі й у спортивній секції. Результати анкетування показали, що
39,4 % підлітків 11-річного віку, 37,78 % 12-річного, 46,42 % 13-річного, 29,7 %
14-річного і 26,25 % 15-річного вважають, що в них досить сьогодні знань для
самостійних занять фізичною культурою. Знання недостатні у 34,77 %
одинадцятирічних школярів, 36,8 % дванадцятирічних, 32,14 %
тринадцятирічних, 40,59 % чотирнадцятирічних та 55 % п’ятнадцятирічних.
Важко відповісти на запитання для 11–31 % підлітків. На нашу думку, такий
стан зумовлений низьким рівнем роботи вчителів у питаннях, які стосуються
організації та методики самостійних занять фізичними вправами для учнів.
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Для школярів середнього віку головним джерелом інформації про
фізкультуру і спорт є телебачення (табл.3). Таку відповідь в анкетах дали 48,51
% одинадцятирічних підлітків, 46,0 % дванадцятирічних, 51,19 %
тринадцятирічних, 56,43 % чотирнадцятирічних і 42,5 % п’ятнадцятирічних.
Від тренера з видів спорту отримують відомості 24,75 % школярів 11 років,
30,25 % – 12 років, 32,14 % – 13 років та по 18,0 % – 14 і 15 років. Від учителя
фізичної культури – 24,75 % 11-річних, 38,65 % 12-річних, 20,23 % 13-річних,
34,65 % 14- річних та 32,5 % 15-річних. Четверте рейтингове місце як джерело
інформації посідають газети (від 14,28 % до 20,0 %). Слід відзначити, що
спеціальна спортивна література знаходиться на останній рейтинговій сходинці
(від 5,95% до 8,25 %).

Таким чином, рівень інтересу до фізичного виховання і спорту у хлопців
підліткового віку є невисоким. З віком у школярів простежується тенденція
зниження інтересу й появи навіть негативного ставлення до фізичної культури.
Основними мотивами занять фізичною культурою для підлітків є: підвищення
своєї фізичної підготовки, поліпшення стану здоров’я, оволодіння технікою
фізичних вправ та отримання позитивних оцінок. Слід додати, що в підлітків
простежується завищена самооцінка фізичної підготовленості.

Таблиця 3
Джерело інформації про фізичне виховання і спорт у підлітків, %

Вік, роківПоказник
11 12 13 14 15

Зустрічі зі спортсменами 16,50 8,48 14,28 6,93 7,5
Зустрічі зі спеціалістами 8,25 7,2 7,14 6,93 12,5
Масові спортивні заходи 7,1 10,25 4,76 7,92 6,25
Вчитель фізкультури 24,75 38,65 20,23 34,65 32,5
Тренер 24,75 30,25 32,14 18,81 18,75
Телебачення 48,51 46,0 51,19 56,43 42,5
Радіо 8,25 8,48 9,52 10,89 10,0
Газети 16,5 13,3 14,28 17,82 20,0
Спортивна література 8,25 4,23 5,95 6,93 6,25

Результати анкетування показали, що школярі середнього віку мають
достатню кількість інвентарю для самостійних занять фізичними вправами та
активного відпочинку.

Головним джерелом інформації в підлітків про фізкультуру і спорт є
телебачення. Непокоїть той факт, що від вчителя фізичної культури такої
інформації, на нашу думку, надходить недостатньо.

Висновки. Рівень інтересу до фізичного виховання і спорту у підлітків є
невисоким. З віком у школярів простежується тенденція зниження інтересу й
появи навіть негативного ставлення до фізичної культури. Основними
мотивами занять фізичною культурою є: підвищення фізичної підготовки,
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поліпшення стану здоров’я, оволодіння технікою фізичних вправ та отримання
позитивних оцінок.
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Актуальність обраної проблеми визначається новим змістом активізації
пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку, необхідністю
застосування нових підходів в її реалізації,зокрема таких як ігри, засоби і
прийоми, які сприяють розвитку інтелекту, мислення особистості  учнів
молодшого шкільного віку.

Мета. На основі аналізу науково-методичної літератури виявити
особливості активізації пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного
віку.

Проблема активізації пізнавальної діяльності учнів є важливим завданням
основних гуманітарних наук. Дослідженням пізнавальної діяльності учнів



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

63

молодшого шкільного віку займалися як вітчизняні педагоги Л.І. Карміна, Л.В.
Ричкова, Є.М. Рябчинська, В.О. Тюріна; так і зарубіжні — Т.В. Бегієва, Ж.А.
Караєва, І.В. Работін, Г.В. Сорвачова, А.П. Тряпіцина, В.Л. Цибовський.

Доведено, що одним з пріоритетних напрямів інформатизації освіти, є
використання можливостей нових інформаційних технологій для реалізації ідей
розвиваючого навчання, активізації пізнавальної діяльності учнів, підвищення
її ефективності й якості [3]. Доведено, що феноменом творчої навчально-
пізнавальної діяльності в конкретній галузі педагогічного знання, тобто теорії
навчання, є закономірності розвитку особистості вже в процесі навчання.

Педагогічні основи творчої науково-пізнавальної діяльності учнів
вивчалися з позицій діяльного підходу до вивчення проблеми розвитку
особистості в процесі навчання, що дозволено досліджувати творчу навчально-
пізнавальну діяльність через аналіз властивих пізнанню суб'єкт-об'єктивних і
суб'єкт-суб'єктивних зв'язків, опосередковане відношення творчої пізнавальної
діяльності до "світу особистості", її життєдіяльності в цілому.

Розвитку пізнавальної діяльності може сприяти використання структури
навчального матеріалу і спеціально організована взаємодія видів пізнавальної
діяльності з опорою на узагальнені наочні орієнтири, визначені педагогічні
умови і розроблені адекватні організаційні форми, методи, прийоми навчання.
Пізнавальна діяльність сприяє формуванню світоглядних знань підлітків, яка є
найбільш складною синтетичною формою духовного освоєння діяльності.
Новизна в поглядах на проблему активізації пізнавальної діяльності учнів
визначається соціальними змінами, що відбуваються в державі, які
загострюють потребу суспільства в активній особистості. Формування
особистості, її якісні зміни проходять в діяльності, зокрема в пізнавальній, в
основі якої є співробітництво учнів в головному для них виді діяльності —
навчанні. Серйозний недолік сучасної освіти полягає не у виробленні програм
видів пізнавальної діяльності (умінь) з кожного предмета, хоч деякі кроки в
цьому напрямі зроблено. Це означає, що, по суті, не розв'язано питання про
критерії знань, бо знання функціонують, реалізуються не тоді, коли
відтворюються поняття та визначення, а в діях із цими знаннями.[1]

Отже, у формуванні пізнавальної діяльності учнів застосовуються
різноманітні засоби і прийоми. Прийоми можуть бути частковими,
узагальненими, складними і застосовуватися в рамках одного предмета, а також
бути міжпредметними. Прийоми становлять систему правильних і швидких дій
під час розв'язання задач і формують навчальні вміння.

Недоліком сучасної освіти вважається те, що до сьогодні не вироблено
програм пізнавальної діяльності (вмінь) з кожного предмета, хоч деякі кроки в
цьому напрямі зроблено. У практиці навчання не вирізняло раціональні
прийоми, вони не стали предметом спеціальної уваги вчителів і учнів.
Формування узагальнених прийомів є одним з шляхів розвиваючого навчання.
Необхідно враховувати зв'язки і взаємовідношення між предметними
специфічними значеннями, специфічними видами діяльності, логічними
прийомами мислення і логічними значеннями, що входять до них. Складнощі, з
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якими стикаються учні в своїй розумовій діяльності, пояснюються головним
чином тим, що й досі в школі панує стихійне оволодіння операціями мислення.
Ефективність використання дидактичних ситуацій залежить від якості проекту,
підготовленості вчителів і учнів до його впровадження в навчальний процес. [2]

Для діагностування якості пізнавальної діяльності учнів доцільно
використовувати метод експертних оцінок, який ґрунтується на врахуванні
колективної думки експертів про об'єкти дослідження, а цей метод дозволяє
згідно з педагогічними критеріями здійснити аналіз, оцінку та відбір
експертних матеріалів для застосування їх у навчальному процесі.

Активізації пізнавальної діяльності учнів може сприяти такий засіб, як
опорні конспекти. Опорні конспекти значно полегшують сприймання матеріалу
та його розуміння. Можливість наочно представити теорію є підтримкою її
закріплення в пам'яті учня шляхом активізації образного мислення. Опорні
конспекти можна використовувати на різних типах занять: лабораторно-
практичних, підсумково-узагальнюючих, уроках-лекціях. Усе залежить від
індивідуальності вчителя, його професійної майстерності, рівня підготовки
класу.

Велике значення для активізації пізнавальної діяльності учнів має
створення пізнавальної перспективи. Для її створення у навчанні
застосовуються такі способи і засоби, як — попереднє повідомлення учням про
мету, план, термін виконання майбутньої пізнавальної діяльності, про те, що
вони вивчатимуть і в які терміни; де зможуть застосовувати одержані знання;
що вони повинні знати для успішного вивчення теми, що з необхідних знань та
умінь уже сформовано і що необхідно сформувати. Попереднє повідомлення
учням на початку вивчення теми або курсу про елементарні знання і вміння, які
будуть згодом розширені, сформовані, вдосконалені..

Протягом вивчення проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів
зверталась увага на застосування гри, її вивчали як засіб для самовираження,
самоствердження, самоаналізу, самовдосконалення учнів молодшого шкільного
віку.

Виявлено, що взаємозв'язок, можливість взаємопроникнення і
взаємообумовленість гри та свят сприяють створенню передумов для появи
такого інноваційного утворення, як пізнавальна гра-свято.

Дитячих ігор нема. Важливо не те, в що грати, а як і що при цьому думати
і відчувати. Можна розумно грати в ляльки і нерозумно, по-дитячому грати в
шахи. Можна цікаво і з виразною уявою грати в пожежу чи в поїзд, у
мисливство чи в індійців, і бездумно читати книжки. Для гри потрібен вірний
друг і натхнення, а значить воля.

Можна стверджувати, що гра — єдиний засіб звільнитись від тяжких
обмежень, які накладаються на роль дитини. Потрібно мати сміливість
віддаватися грі в цілому. Тільки зсередини гри відкривається справжній світ і
душа дитини. Гра — двері із Дійсності в Можливість. І вони завжди відкриті в
обидві сторони [5].
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Вірне рішення, коли особливе місце в виховній роботі з дітьми відводять
грі.  Гра це дійсність,  і дійсність цікавіша,  ніж та,  яка оточує дитину.  Цікавіша
вона для дитини тому, що є її власним створінням.

Основною особливістю гри є те, що вона є відображенням дітьми
оточуючого життя — діяльності людей, їх взаємовідносин, які
віддзеркалюються в дитячій уяві.

Велику увагу ролі гри в розвитку дітей приділялось у ХХ столітті
психологами, які дійшли висновку про парадокс гри: діючи за методом
найменшого опору, дитина привчається діяти за методом найбільшого опору,
не звертаючи уваги, як долає перешкоди, які поза грою викликали труднощі.

Спостереження показали, що гра дитини відрізняється вірою в правду.
Лише дитина сказала собі "нібито", як уява вже живе в ній.[3]. При цьому в
дитини помічається така якість: діти знають те, в що вони можуть вірити, і те,
чого не треба помічати.

Відмінністю дитячої гри є також взаємозв'язок образу, ігрової дії та слова.
Це не зовнішні її ознаки, а сама суть. У грі дитина живе діями та почуттями
зображуваного героя.

Гра, як і казка, вчить дитину жити думками й почуттями зображуваних
людей, виходячи за коло буденних уявлень у більш ширший світ людських
поривань та героїчних вчинків.

Можна стверджувати, що найбільш інтенсивний розвиток особистості
учня проходить не на уроці, як думає більшість учителів, а в сфері вільного
спілкування, дозвілля, праці, улюблених занять і гри. Допомогти розвити творчі
здібності і захоплення юних читачів може нічим не замінна протягом усього
існування людства ігрова діяльність.[6]. Гра — це іскра, що запалює вогник
допитливості і любові до знань. То що ж страшного в тому, що дитина вчиться
писати граючись, що на якомусь етапі інтелектуального розвитку гра
поєднується з працею.

Прийнято літературні ігри ділити на "рольові" (перетворення читача в
літературного героя) та "інтелектуальні" (в їх основі лежить процес
"відгадування" книги, її автора, героїв). Вміння грати — необхідна умова для
формування уяви. В грі розкривається перед дітьми оточуючий світ,
проявляються творчі можливості особистості.

Дитина переживає в собі дуже сильний процес розвитку, сама Природа
продовжує в ній своє становлення. В кожний конкретний момент в організмі
дитини починає діяти та чи інша функція. Діючи функції змушують дитину
шукати ту форму активності, в якій вона може виявити себе найбільш повно.
Такою формою в першу чергу є гра.

Доведено, що виховання майбутнього діяча проходить перш за все у грі.
Значить гра — це ключ в організації виховання дитини. Гра — це школа
підготовки до праці. У грі виробляється спритність, витримка, активність. Гра
— це школа спілкування для дитини. Ігри бувають різні: і рольові, і літературні,
і рухливі, і дидактичні.
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Яка дитина у грі, така вона буде в роботі, коли виросте. Хороша гра
схожа на хорошу роботу. Гра привчає дитину до таких фізичних та психічних
зусиль, які необхідні для роботи [7]. Ми повинні пам'ятати, що від дитини
вимагається не тільки гратися, а й правильно ставитися до людей. Гра є
ефективним засобом формування особистості дитини, її морально-вольових
якостей, у грі реалізується потреба до дії у навколишньому світі.

Аналіз ролі гри в активізації пізнавальної діяльності учнів свідчить, що
гра виникла на найдавнішому стані розвитку суспільства і в усі часи була
своєрідною школою розвитку учнів. В грі пізнаються різні сторони життя. Вона
допомагає дітям одержувати значну інформацію, яка надходить до них без
натиску й насилля.

У застосуванні ігор повинен використовуватися системний, діяльний
підхід. Методологічною основою ігор повинні виступати психологічні
закономірності розвитку учнів.

Ігри здатні в захоплюючій формі представити до сприйняття і сприйняти
засвоєння учнями системи філософських уявлень, створюючи цілісну картину
оточуючого нас світу на основі сучасних наукових теорій та ідей. Ефективність
ігор у формуванні пізнавальних інтересів залежить від рівня педагогічного
керівництва, що повинно містити три типи спеціально створених ігрових
активів таких, як актив педагогів, актив учнів, ігрові активи дорослих і дітей.

Однак, хоча гра цікавіша від навчання, але вона не завжди легка і
потребує не менше уваги і цілеспрямованості. Гра може змінити ставлення
дитини до себе й до інших, її психологічне відчуття, способи спілкування в
колективі. Вона розкриває здібності, які необхідні в навчанні й іншій серйозній
діяльності.

Гра є відображенням учнями оточуючого життя — діяльності людей, їх
взаємовідносин, які складаються в дитячій уяві.

Гра привчає учнів до таких фізичних і психічних зусиль, які необхідні їй
для роботи.

Дитина постійно відчуває потребу в грі. Вміння грати необхідна умова
для формування особистості.

Гра це єдиний спосіб звільнитися від важких обмежень, які накладаються
на дитину і необхідно мати сміливість віддаватися грі в цілому. Формуванню
пізнавальної діяльності учнів сприяють прийоми різних видів. Зокрема такі, як
предметні специфічні знання, специфічні види діяльності, логічні прийоми-
мислення, логічні знання, дидактичні ситуації, участь учнів у спільній
продуктивній діяльності в умовах дидактичних ситуацій, фронтальні та
індивідуальні бесіди, ознайомлення учнів з сутністю логіко-розумових
операцій, прийоми раціональної роботи з навчальним матеріалом,
використання експертних оцінок, метод колективної генеральної ідеї,
застосування опорних конспектів, умовних позначень, при веденні конспектів,
виділення найголовнішого.

Таким чином різноманітна інформація краще засвоюється, якщо
подається в ігровій формі. В бібліотекознавстві застосовуються різні види ігор:
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пізнавально-розважальні, ігри значення, літературні , ігри в книжку, ігри
пов'язані з телебаченням, шоу-вікторини: "Що, де коли"; "Поле чудес", ділові
ігри, ігри лотереї, конкурси, рольові ігри, проте вони не набули широкого
застосування у діяльності бібліотек для учнів.

Висновки. Підтверджено, що формування особистості , її якісні зміни
проходять в діяльності.Виявлено, що це така їхня діяльність, в основі якої є
співробітництво учнів у головному для них виді діяльності –навчанні, яка
спрямована на досягнення загальної для них мети, важливої для кожного
учасника діяльності.

Засоби і прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів допомагають
виробленню у них прийомів навчальної праці, сприяють розумовому
розвитку,ефективному використанню часу, підвищенню якості знань.
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Дубровець Т.
ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У НЕПОВНИХ

БАТЬКІВСЬКИХ СІМ’ЯХ
Переяслав – Хмельницький ДПУ імені  Григорія Сковороди

Сучасна освіта має безліч проблем, і найболючіша з них – зростаючі
труднощі у вихованні дітей і підлітків, збільшення кількості асоціальних
проявів у поведінці, негативні звички, правопорушення.

Серйозну тривогу викликають втрата почуття відповідальності,
інфатилізм, егоїзм сучасної молоді в поєднанні з завишеними запитами та
неприборкуваними потребами. Спостерігається  збільшення проявів неповаги
до старших, усе жорстокішими є непорозуміння між дорослими та підлітками,
особливо бентежить духовна спустошеність молоді.
Велике значення на формування світогляду молодої людини має орієнтація на
світ дорослих.

Викликає стурбованість ситуація, що склалась у сфері сім’ї та шлюбу.
Більше 1,5 мільйона дітей  виховується у неповних сім’ях. Кожна десята дитина
народжується у матерів віком до 20 років поза шлюбом.

Як не прикро відзначити, але сучасна сім’я  стає все меншим помічником
у подоланні важковиховуваності підлітків. Дослідження виявили, що поряд із
традиційними вадами у сімейному житті, які супроводжують
важковиховуваність, з’явились порушення  соціально – емоційної структури
сім’ї. Сім’ї, які фактично перебувають у стані розлучення, невдало заповнені
сім’ї, сім’ї емоційного дискомфорту, багатодітні сім’ї без належних умов
виховання, сім’ї з невдалою системою виховання, сім’ї з нерівноцінними
освітніми і соціальними рівнями, сім’ї з наркогенною і креміногенною
спрямованістю.

Пошук впливу на сучасну сім’ює чи не найгострішою проблемою
складного періоду розвитку нашої країни.

Неповні сім’ї стали сьогодні постійним та характерним явищем в
Україні. Це сталось внаслідок способу життя, який обирають люди, живучи у
суспільстві, де проходять політичні, економічні, культурні і соціальні переміни.

Напружений ритм життя – головний чинник, що впливає на людей. Ще
одним важливим чинником є економічний тиск. Сучасні вигоди дорого
обходяться, тому, більшість батьків працює. Життя в суспільстві, де можна
легко поміняти роботу і місце проживання,  призводить до того, що чимало
членів сімей живуть і працюють далеко від родичів та власних дітей.

Збільшення кількості неповних сімей є приводом для занепокоєння,
оскільки батьки та їхні діти можуть страждати від емоційного тиску,
економічних  нестатків і соціальних проблем.

Найчастіше підліток із неповної батьківської сім’ї діє  так, а не інакше,
тому  що до цього його спонукають , хай  навіть незрілі, особисті міркування і
власний світогляд ,  які можуть часом  не збігатися  з вимогами дорослих, а то й
відверто їм суперечити.
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Велике значення у психологічному розвитку підлітків має орієнтація на
світ і дії дорослих. Вона обумовлена розвитком самосвідомості, прагненням
усвідомити і ствердити свої можливості.

Прояви підліткового негативізму не слід розглядати лише як “злу волю”
підлітка. Це лише симптоми  важливого і необхідного етапу розвитку
моральної сфери  особистості.”Симптоми такого роду не виникають зовсім чи
швидко переборюються за відповідного ставлення з боку дорослих і, навпаки,
легко посилюються переростають у конфлікти за неправильного виховання, яке
ігнорує психологічну специфіку віку”(1., с.96).

Суттєвим у визначенні причин асоціальних проявів у поведінці та
правопорушень у підлітків із неповних батьківських сімей слід вважати
динамічний зв’язок і взаємозалежність умов життєдіяльності і соціальної
ситуації розвитку підлітка, що впливає на соціальну адаптацію (пристосування)
Спочатку цей термін вживався лише в біології і характеризував  пристосування
функцій організму (і його груп) до умов існування; а у фізіології і медицині він
означає процес звикання (3,с.311)

Соціалізація триває все життя людини, проходячи ряд етапів у різних
соціальних структурах (сім’я, дитячий садок, школа, вищий навчальний заклад,
виробництво, загалом люди, суспільство в цілому). Складний і багатогранний
процес соціалізації вивчається різними науками (психологією, соціальною
психологією,соціологією, історією, етнографією, педагогікою, логікою,
філософією)

Девіантна (тобто з відхиленнями від прийнятих  у даному суспільстві
соціально – психологічних  і моральних норм) поведінка спостерігається у
підлітків  частіше, аніж  у інших вікових групах.

Одна з причин – соціальна незрілість  і фізіологічні особливості
організму, що формується. Проявляються вони у прагненні випробувати нові
відчуття, у допитливості, цікавості, недостатній здатності прогнозувати
наслідки тієї чи іншої дії, у підвищеному бажанні незалежності, недостатня
сформованість моральної свідомості, розуміння та незнання моральних норм.

 Підлітки з недостатньо стійким, пасивним ставленням до моральних
норм  є  групою, що потребує пильної уваги з боку вихователів, батьків.

Перед підлітками  відкривається вся складність навколишнього світу,
соціального життя, в якому йому нелегко розібратися. Цьому віку притаманні
дві системи відносин: з ровесниками і дорослими, в яких він проявляє себе по-
різному. Спілкування з товаришами – однолітками, безумовно, здійснює
великий вплив на формування підлітка. Та йому потрібен поруч дорослий, який
може правильно зрозуміти всі його переживання і допомогти розібратися в
складних життєвих ситуаціях, оскільки молода людина тільки набуває
соціального досвіду і в неї все  вперше: перше захоплення, перші дорослі
доручення, особиста відповідальність.

Слід відзначити, що для асоціальних проявів характерними є
розходження знань моральних норм та цінностей і реальних вчинків та дій.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

70

Якщо в особистості наявні чіткі уявлення про моральні норми та
цінності, а поведінка розходиться з ними, то причина тут одна – знання не
стали переконаннями і звичними нормами поведінки особистості.

Отже, є всі підстави стверджувати, що процес формування  і розвитку
особистості  - не що інше, як процес оволодіння досвідом соціального життя.

Література
1.  Бех І.Д. Особистісно-орієнтоване виховання: науково-метод.посібник, -К.:

ІЗМН, 1998.,204с.
2. Бех І.Д.Людина не має права на пасивність. Про індивідуальний досвід

діяння як фактор  розвитку особистісного потенціалу студентської молоді
//Педагогіка толерантності..- 2002.- №3.-с.31-37.

3. Социологический справочник / Под общей ред. В.И.Воловича.-К.,1998.-с311.
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Іванюк І. Я.
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Луцький інститут розвитку людини,  м. Луцьк, Україна

Суспільно-політичні та соціально-економічні перетворення, які
відбуваються в нашій країні на початку нового тисячоліття, зумовили
відповідні демократичні зміни і в системі спеціальної освіти. Забезпечити дітей
з особливими потребами надійною базою знань, сприяти їх інтеграції в
суспільство покликана сучасна психологічна і педагогічна наука. Зокрема,
зростаюча кількість дітей-інвалідів та молодих інвалідів потребує по-новому
підійти до освіти і виховання цієї категорії населення.

У державній національній програмі „Освіта: Україна XXI століття”
акцентується увага на необхідності „вдосконалення освіти дітей з вадами
психофізичного розвитку в системі закладів суспільного виховання,
забезпечення їх повноцінної життєдіяльності, соціального захисту, умов для
максимальної психологічної та трудової реабілітації”.

Перебуваючи в надзвичайно складних умовах, вони мають особливі
потреби у вихованні і навчанні, спілкуванні з ровесниками, лікуванні та
фінансовому забезпеченні. Головною проблемою є соціальна ізольованість
дітей-інвалідів та молодих інвалідів, їх життєдіяльність в складних умовах
буття. Тому надзвичайної актуальності набуває процес соціалізації дітей з
особливими потребами.

Соціалізація (з латини „socialis” – суспільний) – це процес засвоєння
індивідом протягом усього його життя певної системи знань, соціальних норм і
культурних цінностей, настанов і зразків поведінки, які дозволяють йому
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функціонувати в якості повноправного члена суспільства, до якого він
належить.

Як вважають З.Бондаренко і Т.Лях, сутність соціалізації полягає в
поєднанні пристосування (адаптації) і самоствердження людини в умовах
конкретного суспільства. Соціалізація неможлива без активної участі самої
людини в процесі засвоєння широкого кола цінностей, понять і навичок, на
ґрунті яких складається її повсякденне життя.

Розрізняють декілька видів соціалізації: стихійну соціалізацію
(відбувається внаслідок впливу на особистість різноманітних, спеціально не
створюваних обставин суспільного життя); відносно спрямовану соціалізацію
(має на меті створення в суспільстві певних економічних, законодавчих і інших
передумов, які впливають на розвиток та життєвий шлях особистості);
соціальна контрольовану соціалізацію (це процес спеціально організованої
передачі соціального досвіду особистості та розвитку її потенційних
можливостей, який здійснюється в різних державних і недержавних
організаціях (школа, позашкільні заклади, дитячі та молодіжні організації
тощо) [1].

Для психолого-соціальної роботи важливим є поділ процесу соціалізації
на три основні етапи:

1) дотрудовий – період життя людини до початку трудової діяльності,
здобуття освіти і професії;

2) трудовий – зріла, свідома діяльність людини на благо своє та
суспільства;

3) післятрудовий – переважно, пасивний спосіб життєдіяльності
(пенсіонери тощо).

Соціалізація здійснюється, переважно, на базі групового досвіду. Її
характер і тип визначаються культурою суспільства. У демократичному
суспільстві соціалізація і за формою, і за змістом має гуманітарний характер, а
для тоталітарного – характерне ігнорування прав і свобод особистості, її
індивідуальності, культ влади, повне підкорення.

Найвідчутніший внесок в теорію соціально-психологічної адаптації
внесли Л.Виготський, А.Лазурський, Е.Еріксон, В.Лебедєв, А.Петровський,
Л.Петровська та інші вчені.

Соціально-психологічна адаптація являє собою: процес і результат
активного пристосування індивіда до видозмінного середовища за допомогою
найрізноманітніших інтеріоризованих соціальних засобів (дій, вчинків,
діяльності); компонент дійового ставлення індивіда до світу, провідна функція
якого полягає в оволодінні ним відносно стабільними умовами і обставинами
свого буття; осмислення   і   розв’язання   типових,   переважно репродуктивних
завдань і проблем шляхом соціального прийняття чи ситуативно можливих
способів поведінки особистості, що конкретно виявляється в наявності таких
психологічних феноменів, як оцінка, розуміння і прийняття нею навколишнього
середовища і самої себе, їх будови, вимог, завдань, тощо.
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М.Суслова займалась аналізом основних соціальних проблем молодих
інвалідів, які виникають в процесі соціалізації.

В рамках її дослідження було виявлено, що частина респондентів вважає,
що їхній спосіб життя, самопочуття залежать від суб’єктивних причин. Вони
переконані, що в будь-який момент здатні вплинути на своє оточення,
практично завжди беруть на себе відповідальність за те, що з ними
відбувається. У випадку невдач вважають, що недостатньо наполегливі в
досягненні своїх цілей. Інтерналів (людей, що інтерпретують події як результат
власної діяльності) серед інвалідів 45%, хоча серед молодих інвалідів вони
переважають. Основна ж маса, особливо інваліди в більш старшому віці, вірить
у свою залежність насамперед від об’єктивних обставин. Вони не бачать
зв’язків між своїми діями і значимими подіями, вважають, що не здатні
контролювати події, а відповідальність перекладають на зовнішні фактори [2].

На становлення особистості вирішальний вплив роблять різні соціальні
середовища: родина, соціальні інститути, у межах яких та або інша людина
виконує свої ролі і функції, суспільство в цілому, що надає людині визначені
права і пред’являє до нього відповідні законодавчі, моральні і культурні
вимоги. Найбільш важливим з них є родина, де відбувається первинна
соціалізація людини. Сімейну соціалізацію можна розглядати подвійно: з
одного боку, як підготовку до майбутніх сімейних ролей, з іншого, як вплив, що
здійснюється родиною на формування особистості. Позиція дитини з
особливими потребами в родині багато в чому визначається атмосферою, що
панує в будинку. Якщо вона почуває любов батьків, оточений розумною
увагою, або ненав’язливою турботою, то подібна емоційна обстановка
сприятливо впливає на її відношення до родини і до людей взагалі. І навпаки,
відчуття занедбаності, непотрібності в родині, породжує черствість, егоїзм,
озлобленість у відношенні до навколишніх людей [3].

Як показало дослідження М.Суслової, третина респондентів знаходяться
в повній залежності від батьків, близьких або опікунів. Це ті, хто не можуть
пересуватися взагалі або самостійно обслуговувати себе. Довге перебування в
такому просторі породжує особливе відношення до його змісту (матеріально-
побутових і особистісних компонентів), до питань про  можливості контролю
над середовищем,  впливає  на  процеси  сприйняття   (настрій, світовідчування)
і поведінки людини. Такі інваліди здебільшого замкнуті, пасивні, а в ряді
випадків навіть агресивні. Для них зв’язок із зовнішнім світом здійснюється
завдяки членам родини, сусідам, ЗМІ й іноді соціальним працівникам. Кожен
десятий респондент відзначив результативність їхньої допомоги.

В останні роки ЗМІ і масова культура стали провідним фактором
соціалізації. Вони нав’язують образи і моделі поведінки, культ зірок екрана,
естради, музики і спорту. Спостерігаючи з екранів телевізорів красивих,
здорових, усміхнених молодих людей, інваліди гостріше відчувають свою
„ущербність”, у них знижується самооцінка, спрацьовує  механізм  соціального
порівняння. Це відзначили до 2/3 опитаних.
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Можливість вчитися і працювати створює умови не тільки для
самовираження і самореалізації дітей з особливими потребами, але й сприяє
вирішенню одночасно декількох життєво важливих задач: соціальної
професійної реабілітації,    соціально-побутової адаптації підвищенню рівня
життя родини індивіда. Активна діяльність допомагає молодим інвалідам
перебороти усвідомлення своєї „ущербності” і вважати себе повноцінними
членами суспільства.

У частини інвалідів спостерігається дефіцит вторинної соціалізації
внаслідок обмеженого кола інститутів і носить, переважно, монофакторний
характер. Це спостерігається в інвалідів, що мають обмеження в пересуванні,
або тих, хто не може пересуватися самостійно, має протипоказання до праці,
навчальної діяльності [4].

Важлива частина роботи із соціальної реабілітації знаходяться за межами
спеціальних програм, таких як медична реабілітація, професійна реабілітація
(професійне навчання, перекваліфікація, працевлаштування), соціально-
побутова реабілітація. Більше уваги слід приділяти навчанню інвалідів
соціальним навикам, основним правилам спілкування, психокорекції поведінки.
Активна роль у спілкуванні, позитивна „Я-концепція”, впевненість у собі
позитивно впливають на установки індивіда як особистості і ставлення до нього
оточуючих, полегшують міжособистісні стосунки, а, відповідно, процес
прийому на роботу; взаємовідносини в сім’ї, колективі.

Спостереження  свідчать,  що  не  тільки  особливості захворювання і
наявність дефектів зовнішності визначають особливий  стан  формування
особистості  дитини-інваліда. Ефективність соціальної адаптації та інтеграції у
суспільство як процесу зумовлюється ставленням окремих людей і суспільства
в цілому до проблеми інвалідності, певною внутрішньою позицією
найближчого соціального оточення дитини-інваліда та її уявленням про власну
особистість, перспективи та можливості в соціальній реабілітації.

Отже, слід виділити важливу методологічну особливість, яку необхідно
враховувати при роботі з зазначеною категорією дітей:

- вони мають особливі потреби в комунікації;
- перебуванні в природному сімейному оточенні;
- соціальній профілактиці, обслуговуванні, реабілітації;
- у навчанні та вихованні;
- лікуванні та матеріальній підтримці.
Основу соціальної роботи з дітьми і молоддю з особливими потребами

становить процес взаємної адаптації особистості і суспільства. Для того, щоб
дитина мала повноцінне життя у суспільстві, їй необхідно адаптуватися до
оточуючого світу, тобто навчитися творчо пристосовуватись до життя, що
постійно змінюється. Водночас суспільство має адаптуватись до умов життя
дитини та інтеграції її в усі сфери життєдіяльності суспільства.

Така  діяльність   ґрунтується   на   врахуванні   певних взаємопов’язаних
і взаємозумовлених факторів:

- умови життєдіяльності особистості;
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- потреби, інтереси, запити;
- суміжність і наступність: родина – школа – соціальна служба;
- рівень обмеження здібностей (комунікація, самообслуговування,

пересування.
Таким чином, особи з певними фізичними та розумовими вадами повинні

мати таку саму можливість розвитку своїх пізнавальних, емоційних, діяльних
функцій, як і їх здорові однолітки, хоча це і потребує відповідних засобів.
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РУХОВА АКТИВНІСТЬ І ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Індика С.Я.
СЕРЦЕВО-СУДИННА ПАТОЛОГІЯ В РОЗРІЗІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ

НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Постановка проблеми. Здоров’я – це найбільша цінність людини, а
добре здоров’я - умова для виконання людиною її біологічних і соціальних
функцій, це прояв волі і глибокого бажання жити повноцінним, дієвим життям.

Статистичні дані захворюваності населення Волинської області за 2000-
2004 рр. свідчать про швидкі темпи поширення різних за етіологією
захворювань, серед яких провідне місце займає серцево-судинна патологія.

Важливою медичною та соціальною проблемою не тільки на обласному
рівні, а й на загальнодержавному, є хвороби системи кровообігу. Захворювання
серцево-судинної системи відносяться до числа найбільш розповсюджених
захворювань, що призводять до інвалідності і смертності населення у відносно
молодому та найбільш працездатному віці.

Гіпертонічна хвороба, інсульт, інфаркт міокарда, ішемічна хвороба серця
- це далеко не повний перелік захворювань з несприятливим прогнозом, які
займають перше місце серед причин смерті людей у всьому світі. За даними
ВООЗ, тривалість життя людини на 50% визначається наявністю в неї
захворювань системи кровообігу. Серцево-судинна патологія в наш час є
причиною кожного 3-го випадку смерті в світі і, за прогнозами до 2020 року ця
цифра зросте до 37% [5]

Щорічно в Україні, за даними державної статистичної звітності, виникає
133000 нових випадків інсультів та 45000 випадків інфарктів; кожна 4 хвилина –
новий випадок інсульту, кожна 11 хвилина – новий випадок інфаркту міокарда. Ця
вкрай сумна статистика заставляє ще раз замислитись над цією проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Аналіз літературних джерел
показав, що рівні захворюваності та смертності від серцево-судинних
захворювань постійно зростають, ризик їх виникнення збільшується у зв’язку з
несприятливою соціально-економічною ситуацією в суспільстві, стресами,
значним поширенням шкідливих звичок серед населення, в тому числі й серед
молоді, недотриманням елементарних правил здорового харчування,
зниженням рухової активності [2]. Незважаючи на численні дослідження в цій
галузі, дана проблема залишається актуальною.

Минулий 10-річний період характеризується невпинним зменшенням
народжуваності, збільшенням смертності та зниженням (аж до від’ємних
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значень) природного приросту населення Волині. Особливо збільшується
поширеність захворювань на гострі та підгострі форми ІХС, що впливає на
частоту виникнення інфаркту міокарда. Суттєвою проблемою для осіб
непрацездатного віку є інсульт. Багатьом економічно розвинутим країнам
вдалося зменшити за останні два десятиліття смертність від цієї тяжкої недуги,
що пов’язано з успіхами в активному виявленні та лікуванні хворих на
артеріальну гіпертензію, сприятливими змінами способу життя і характеру
харчування населення цих країн [5].

Враховуючи вищесказане, метою роботи стало статистичне дослідження та
науково-методичне обґрунтування динаміки захворюваності населення
Волинської області.

Завдання дослідження:
1. Вивчити стан захворюваності населення Волинської області за 2004 рік і

порівняти результати із даними по Україні.
2. Дати статистичну оцінку динаміки поширення серцево-судинної патології

протягом 2000-2004 рр.
Матеріал і методи дослідження. Для досягнення мети були використані

методи теоретичного рівня досліджень: узагальнення і систематизації, аналізу і
синтезу, теоретичного моделювання.

Результати та їх обговорення. Статистичне дослідження захворюваності
показало, що стан здоров’я населення Волинської області викликає
занепокоєння. Аналізом структури захворюваності (рис. 1) виявлено, що
найвищий відсоток захворювань серед усіх інших патологій займають хвороби
системи кровообігу, що складає 26,2% серед усіх хвороб по області, коли по
Україні цей показник становить 28,2%. Друге місце серед лідируючих
патологій посідають захворювання органів дихання, що становить по області
20,7%, а по Україні - 21,4%. Також значний відсоток складає патологія органів
травлення – 8,4 % по області, по Україні 9,3%.

Отже, в структурі захворюваності лідируючу позицію займають хвороби
серцево-судинної системи. Аналіз захворюваності та поширеності хвороб
системи кровообігу серед дорослого населення області за 5-річний період
спостереження (за даними обласної офіційної статистичної звітності [4])
свідчить про негативні тенденції у стані здоров’я населення.

Висвітлені на рисунку 2 показники свідчать про ріст питомої ваги хвороб
системи кровообігу за останні п’ять років. Якщо у 2000 році цей показник по
Волинській області складав 22,3% (по Україні 24,5%), то уже в 2004 році по
області – 26,2% (по Україні 28,2%) серед усіх хвороб системи кровообігу, що на
3,9% (по Україні на 3,7%) більше в порівнянні з 2000 роком.

Аналіз структури захворюваності дорослого населення Волинської
області, зумовленої хворобами системи кровообігу, з 2000 по 2004 роки
показав, що за цей період їх рангові місця не змінились. Перше місце у 2004
році посідала гіпертонічна хвороба (38,1%), друге – ішемічна хвороба серця
(26,6%), третє – цереброваскулярна патологія (18,1%).
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Рис. 1. Структура захворюваності населення Волинської області за 2004 рік
(у %):

1 - хвороби системи кровообігу; 2 - х-би органів дихання; 3 - х-би органів
травлення; 4 - х-би ендокринної с-ми; 5 - х-би кістково-м’язевої с-ми; 6 - х-би

сечостатевої с-ми; 7 - х-би ока; 8 - х-би нервової с-ми; 9 - травми, отруєння; 10 -
х-би шкіри та підшкірної клітковини.
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Збільшення поширеності хвороб системи кровообігу зумовлено не тільки
збільшенням захворюваності, а й зростанням частки осіб похилого і старечого
віку у віковій структурі населення. Несприятливі чинники соціального і
природного середовища є причиною подальшого підвищення рівня
захворюваності хвороб системи кровообігу.

Дуже важливим, на наш погляд, є ставлення населення до свого здоров’я,
його збереження та зміцнення. В цьому напрямку суспільство потребує
розробки і втілення загальноосвітніх програм, закріплення на популяційному
рівні норм здорового способу життя.

Медичні аспекти здоров’я полягають у проведенні первинної
профілактики виникнення і розвитку хвороб (боротьба з факторами ризику та
шкідливими для здоров’я звичками), та вторинної, спрямованої на запобігання
тяжкого перебігу хвороб, розвитку передчасних ускладнень та смертності.

Доведено, що складові здоров’я на 49-53 % залежать від прийнятого і
культивованого способу життя серед населення, на 18-22 % зумовлені
генетичними та біологічними факторами людини, на 17-20 % - станом
навколишнього середовища, тобто екологічними факторами. Медичні фактори
впливу на здоров’я не перевищують 8-10% [1,3]. Саме через призму такого
бачення проблеми, необхідно привертати увагу всього суспільства до питань
збереження і зміцнення здоров’я через заходи первинної та вторинної
профілактики.

Перспективи подальших досліджень. У зв’язку з цим,  в рамках
міжнародного співробітництва планується реалізація програми „Роль вторинної
профілактики у серцево-судинній захворюваності населення країн Східної
Європи”, мета якої - оцінка якості життя та ефективності застосування
профілактичних заходів щодо хворих із серцево-судинною патологією.

Висновки:
1. Аналіз динаміки захворюваності населення Волинської області за класами

хвороб показав, що на першому місті перебувають хвороби системи
кровообігу, за ними йдуть хвороби органів дихання і третю сходинку займає
патологія органів травлення.

2. Показники питомої ваги хвороб системи кровообігу за період з 2000 по 2004
роки свідчать про стрімкий ріст даної патології як на обласному, так і на
загальнодержавному рівні.

3. Серед хвороб системи кровообігу найбільш поширеними є: гіпертонічна
хвороба, ішемічна хвороба серця та цереброваскулярна патологія.

4. Незадовільний стан здоров’я населення Волинської області вимагає
необхідності широкого впровадження заходів первинної та вторинної
профілактики для збереження і відновлення здоров’я.
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Induckar S. Y.
CARDIO-VASCULAR PATHOLOGY IN THE CONTEXT OF THE

PEOPLE’S MORBIDITY IN VOLYN’ REGION.
Anotation. Analysis of the population morddity dynamics in Volyn’ region

according to the groups of illnesses testilies the leading position of circulation of the
blood system diseases and their rapid inerease, which demands the use of primary
and secondary preventive measures for presewing and recovering of the people’s
health in the region.

Key words: cardio-vascular pathology; primary and secondary preventive.
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Крамаревич Т.В.
ЗАРУБІЖНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ І ПІДЛІТКАМ З
ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Актуальність. За кордоном існують різні моделі організації лікувально-
педагогічної допомоги дітям з ДЦП. Слід відмітити, що у багатьох країнах не
існує спеціальних лікувальних і учбових закладів для таких дітей (наприклад, в
Болгарії, Греції ). В цих випадках діти отримують лікування у невропатолога і
фізіотерапевта, а навчаються в залежності від розумового рівня в
загальноосвітніх школах або в школах для неповносправних.

В багатьох країнах існують реабілітаційні центри для дітей-інвалідів. В
таких центрах залучаються до роботи спеціалісти різного профілю (методист з
ЛФК, фізіотерапевт, педагог і інші), які реалізують індивідуальну комплексну
реабілітаційну програму, розроблену в залежності із можливостями і
психофізичними особливостями кожної дитини.

Мета дослідження – полягала в науково – теоретичному обґрунтуванні
зарубіжних моделей організації лікувально - педагогічної допомоги дітям і
підліткам з ДЦП.

Завдання дослідження:
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1. Ознайомитися із організацією зарубіжних реабілітаційних центрів та їх
змістовними програмами лікувально-педагогічного процесу.

2. Визначити можливості застосування кондуктивної педагогіки в процесі
навчання дітей з особливими потребами.

3. Довести ефективність застосування і наслідування європейських
реабілітаційних програм в Україні.
В Німечинні існує своя реабілітаційна система : для дітей з ДЦП відкриті

спеціальні школи, в яких навчальний процес поєднується з лікуванням. В
школах працюють педагоги-дефектологи. Діти перебувають на навчанні лише в
денний час, для їх перевезення існує спеціально обладнаний транспорт. В
школу приймаються діти незалежно від важкості рухових і інтелектуальних
порушень. Робота з ними проводиться індивідуально із врахуванням вираженої
патології і рівня психічного розвитку. Також до цієї роботи часто залучаються
допризовні юнаки, що проходять альтернативну службу. Частина юнаків після
закінчення служби свідомо вибирають медичну чи педагогічну освіту і роблять
свій внесок у реабілітаційний процес.

В останні десять років найбільш популярною є модель корекційно-
педагогічної роботи з дітьми з ДЦП, яка називається кондуктивна педагогіка.
Цей напрямок виник у Венгрії в кінці 40 - х.роках. і стрімко поширився по
всьому світу. Метод кондуктивної педагогіки розроблений Пето в 1945-
1967р.р., а надалі розвинутий школою М. Харі. (1971). Кондуктивна педагогіка
зараз є найбільш ефективною методикою для дітей з ДЦП без виражених
відхилень в психічному розвитку. Проте, право на підготовку спеціалістів по
кондуктивній педагогіці має лише Асоціація кондуктивних педагогів.
Підготовка здійснюється на платній основі тільки для країн – членів Асоціації.

Термін «кондуктивна педагогіка» означає «навчання, що організовує
кондуктор». В основі метода лежить системний педагогічний підхід до
виховання функцій, в якій основна увага надається медико - педагогічній
корекції, що зумовлює вироблення самостійної активності і незалежності
дитини. Кондуктор - спеціаліст, який знає проблеми медицини, лікувальної
фізкультури, логопедії, психології. Він є єдиним спеціалістом, що працює з
дитиною. Головна мета кондуктора намагатися перешкоджати руховим,
мовним і психічним недолікам шляхом виховання, розвитку затриманих і
корекції порушених функцій. Наприклад, самообслуговування- це вже і є метод
розвитку і корекції порушених рухових функцій. Процес підйому з ліжка
зумовлює піднімання голови, повороти тулуба, перехід в положення сидячи,
вертикальне утримання тіла. Ціль кондуктора - допомогти дитині виконувати ці
рухові комплекси шляхом словесного пояснення, наслідування, корекції
пасивними рухами неправильного положення тіла. Спеціаліст фіксує увагу на
найбільш вдалих прийомах самокорекції, що допомагає оволодіти тим чи
іншим руховим навиком, а за необхідності -закріпити повторенням. Стимуляція
розвитку рухів відбувається при максимальному усвідомленні дитиною
кожного рухового комплексу. При виконанні рухового акту кондуктор
намагається викликати максимальну реакцію дитини, розмовляє з ним в
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спокійному тоні, хвалить за досягнутий успіх, стимулює до повторення, ставить
у приклад іншим дітям. Він намагається викликати в дитини активність,
мотивацію, спираючись на орієнтувальні пізнавальні реакції, розвиток яких
затримано. Важливий момент стимуляції - приймання участі всіх дітей,
незалежно від їх стану, в прийомах самообслуговуванні, при цьому найбільш
важливим є розуміння дитиною значимості її діяльності для колективу.
Кондуктор намагається розвинути у дитини відразу складні функції, в які
входять більш примітивні, спочатку не фіксуючи уваги на якості руху. Кожній
дитині фахівець підбирає свою індивідуальну програму заняття. Він слідкує за
виконанням всіх рухів, допомагає їх довести до кінця, якщо на даному етапі це
недосяжно. Таким чином, в дітей не виникає почуття незадоволення, яке б
могло сповільнити стимул до дії. Повторення в процесі трудової діяльності
поступово покращує моторику дитини, її мовний і психічний розвиток.

Дещо інша система допомоги дітям і дорослим існує в США. Реабілітація
проводиться як в спеціальних центрах, так і в багатьох приватних і державних
агентствах, що займаються в основному професійною підготовкою. Нині в
США нараховується біля 300 реабілітаційних центрів для інвалідів по ДЦП, це
одна з найбільш розвинутих сіток. Це пояснюється тим, що ДЦП є найбільш
поширеною групою нервово - м’язових порушень. Центральний штаб Асоціації
дитячого церебрального паралічу існує в Нью-Йорку, що координує всі підлеглі
центри, проводить генеральну лінію, і контролює загальні принципи діяльності
їх. Ці принципи затверджуються Радою директорів, що складаються із
шанованих громадян, підтримується матеріально із фондів урядових
організацій, і за рахунок благодійних внесків. Головне правило реабілітаційних
центрів в США пам’ятати, що реабілітація - це глобальний процес, що включає
кожний аспект життєдіяльності: фізичний, соціальний, емоційний,
рекреаційний, навчальний і професійний.

Типова реабілітаційна програма вище згаданих центрів складається із:
1. Програми фізичної терапії, що включає оцінку рухових актів, вправи для

розвитку моторних навиків і функціональної активності. Ціль програми -
розвинути м’язову силу, координацію рухів, здатність зберігати рівновагу,
навчання користуватися допоміжними технічними засобами - милицями,
інвалідними візками.

2. Програми побутового самообслуговування - спрямована на реалізацію
повсякденних потреб. Ціль програми – досягнення максимальної
незалежності в побуті.

3. Рекреаційної програми, що включає домашні ігри - шашки, шахмати, ігри
на свіжому повітрі з використанням відповідного обладнання, літні табори
відпочинку, організацію різноманітних клубів. Ціль програми - надання
можливостей для повноцінних розваг, покращення соціальних навиків,
заповнення життя інваліда новими відчутями, новим досвідом.

4. Програми професійної підготовки, що включає передпрофесійну
підготовку, виконання основних трудових навиків, професійну орієнтацію,
професійне навчання, і майбутні можливості працевлаштування. Ціль
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програми - підготувати інваліда до виконання корисної , добре оплачуваної
праці.

5. Програми корекції мови і слуху включає оцінку розвитку цих функцій,
логопедичну роботу, розвиток здатності до вербального і невербального
спілкування, тренуванню слуху. Ціль програми - терапія дефектів мови і
слуху, розвиток можливостей для повноцінного спілкування.

6. Психологічної програми, що включає оцінювання рівня інтелекту,
особистісного розвитку, консультування по особистим, емоційним
проблемах, психотерапію, діагностику порушень здібностей до навчання,
консультування батьків. Ціль програми - визначити здібності і потреби,
допомогти у вирішенні індивідуальних проблем.

7. Програми соціальної допомоги, що включає вивчення сімейного оточення
інваліда, його сімейних взаємовідносин, бесіди з батьками з метою
співпраці, створення дискусійних груп батьків, де вони могли б
обмінюватися досвідом. Ціль програми - посилити влиття сім’ї інваліда в
реабілітаційний процес, допомогти вирішити практичні і особисті проблеми
інваліда.

8. Навчальної і тренувальної програми, що складається із розвиваючої
програми та підготовки до школи. Ціль програми - звести до мінімуму
порушення процесу навчання, розвиток інтелектуальних і соціальних
навиків.

Висновки:
1. Аналізуючи різні реабілітаційні системи можна дійти висновку, що будь-

який реабілітаційний процес - це відновлення здоров’я, функціонального
стану і працездатності, порушених хворобами чи травмами, фізичними,
хімічними і соціальними факторами.

2. Використовуючи досвід європейських країн слід впроваджувати
високоефективні комплексні програми реабілітації в межах України в
навчальний процес, цілеспрямовано готувати інваліда до життя у суспільстві,
при цьому зберігати головну мету реабілітації – якнайшвидшу інтеграцію
неповносправних осіб у суспільство. Реалізація цієї мети можлива у разі
залучення до реабілітаційного процесу державних і соціально-суспільних
закладів.
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ІНВАЛІДНОСТІ У ВОЛИНСЬКІЙ

ОБЛАСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Постановка проблеми. Піклування про здоров’я і збільшення тривалості
життя людини – важлива соціальна домінанта в кожній демократичній країні.
До важливих інтегрованих показників, що характеризують стан здоров’я
населення, належить інвалідність. Різниця між захворюваністю і інвалідністю
полягає у тому, що інвалідність відображає не тільки стан здоров’я, але й дає
уявлення про необхідні обсяги соціального захисту державою осіб з
ускладненням хронічних захворювань, наслідками травм, уродженими вадами.
У зв’язку з цим необхідне вирішення невідкладного наукового і практичного
завдання вдосконалення медико-соціальної реабілітації в умовах дефіциту
фінансів для підвищення ефективності відновлення здоров’я неповносправних
осіб і соціальної інтеграції їх в суспільство.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значною мірою інвалідність є
соціальним феноменом, що підтверджується її динамікою у 90-х роках
минулого століття. У кожній державі є інваліди, у різних країнах їх кількість
коливається від 4 до 10 % населення. В Україні цей показник складає 5,25 %. За
даними ВООЗ, на початок XXI століття 10 % населення земної кулі є
„неповносправними” людьми, 100 млн. з них – це діти-інваліди. В Україні на
сучасний період нараховується більш ніж 2,5 млн. інвалідів, з яких 1,2 млн.
мають інвалідність І чи ІІ груп і неспроможні працювати, тобто забезпечувати
себе матеріально [2].

Які ж причини нестримного росту інвалідності в країні? Безсумнівно,
основна причина – неблагоприємна соціально-економічна ситуація. На жаль,
багато досягнень в системі охорони здоров’я за останні роки були втрачені. Об’єм
державного фінансування в цій галузі майже в два рази нижчий, ніж в державах з
високорозвинутою економікою. Лише біля 10 % людей з особливими потребами
сьогодні можуть скористатися сучасними технологіями діагностики і реабілітації.
Має значення і той факт, що індивідуальні плани реабілітаційних заходів
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лишаються, найчастіше, лише на папері, оскільки джерела їх фінансування до
теперішнього часу чітко не визначені [1; 4].

В той же час, для різних регіонів характерний свій рівень інвалідності,
який залежить від кліматичних, соціально-економічних, демографічних умов,
якості лікувально-профілактичної роботи, які визначають, в цілому, фактори
ризику.

 Тому, вивчення показників загальної і первинної інвалідності населення
регіону в динаміці дозволить вірно оцінити і спланувати комплекс заходів,
спрямованих на повну або часткову медико-соціальну реабілітацію людей з
особливими потребами.

Мета роботи: дослідити і науково-теоретично обґрунтувати динаміку і
структуру інвалідності у Волинській області; дати оцінку проблемі реабілітації
осіб з особливими потребами на сучасному етапі.

Завдання дослідження:
1. Дослідити динаміку і структуру інвалідності у Волинській області.
2. Проаналізувати стан інвалідності працездатного населення.
3. Дати оцінку проблемі реабілітації осіб з особливими потребами на

сучасному етапі.
Методи дослідження. Для досягнення мети були використані методи

теоретичного рівня досліджень: узагальнення і систематизації, аналізу і
синтезу, теоретичного моделювання. Проведено статистичне дослідження
вікової структури і динаміки інвалідності населення Волинської області за
даними обласного центру медичної статистики Волинського управління
охорони здоров’я [5].

Обговорення результатів дослідження.
Аналіз динаміки і структури інвалідності у Волинській області показав

(рис. 1), що в період з 2002 по 2004 рік зросла інвалідність від новоутворень,
розладів психіки та поведінки, хвороб системи кровообігу та хвороб органів
травлення.

Нозологічна структура первинної інвалідності в останні роки залишається
стабільною. На першому місці серед захворювань, що спричиняють
інвалідизацію населення працездатного віку, знаходяться хвороби системи
кровообігу (ХСК), на другому – новоутворення, на третьому – хвороби
кістково-м’язової системи, на які загалом припадає понад 45 % інвалідизуючих
захворювань. В динаміці інвалідність від хвороб системи кровообігу у 2004
році зросла на 8 % в порівнянні з 2002 роком; від новоутворень – на 3 %; від
хвороб кістково-м’язової системи зменшилася на 4,5 % в порівнянні з 2002
роком.

Проведеним аналізом встановлено збільшення показників первинної
інвалідності (рис. 2). За тяжкістю інвалідність серед населення працездатного
віку розподілялася у 2004 році наступним чином: інваліди І групи – 11,8 %, ІІ –
40,4 %, ІІІ – 47,8 %. Викликає занепокоєння той факт, що у динаміці
визначається тенденція до збільшення питомої ваги інвалідів І та ІІІ груп, яка в
порівнянні з 2002 роком зросла на 14,6 % (І група); на 5,1 % (ІІІ група).
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Рис. 1. Структура інвалідності працездатного населення Волинської
області(у %):

1 - новоутворення; 2 - хвороби ендокринної системи; 3 – розлади психіки та
поведінки; 4 - хвороби нервової системи та органів чуття; 5 - хвороби системи

кровообігу; 6 - хвороби органів дихання; 7 - хвороби органів травлення; 8 -
хвороби кістково-м’язової системи.

0

10

20

30

40

50%

І група ІІ група ІІІ група

2002 рік 2003 рік 2004 рік По Україні (2004 рік)

Рис. 2. Динаміка інвалідності населення Волинської області по групах (у %)

При порівнянні приведених показників із середньостатистичними по
Україні виявлено негативну тенденцію в другій і третій групах інвалідності.
Зокрема, встановлено, що у третій групі інвалідності показники за всі роки



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

86

спостереження перевищували середньостатистичні по Україні (у 2004 році - на
10 %). В другій групі інвалідності вказана динаміка спостерігалася у 2002 році.

Аналіз вікової структури інвалідності (рис. 3) показав, що більшість осіб,
первинно визнаних інвалідами у 2004 році, становили жінки віком 40-55 років
та чоловіки 40-60 років (49,3 %). В динаміці цей показник мав тенденцію до
зниження і в порівнянні з 2002 роком зменшився на 7,5 %. Виявлено, що в
період з 2002 по 2004 рік пройшли такі зміни в інших вікових групах:
зменшилася кількість інвалідів у віковій групі до 39 років – на 7,9 %; але на
53,6 % зросла у групі жінок 55 років і старших та чоловіків у 60 років та
старших. На нашу думку, погіршення стану здоров’я літніх людей пов’язане,
насамперед, з тим фактом, що в Україні, в тому числі і на Волині, відбувається
процес демографічного постаріння населення, що призводить до збільшення
чисельності даної вікової групи. Має значення і фактор поєднаної патології у
літніх людей за рахунок кількох хронічних захворювань.

Рис. 3. Вікова динаміка інвалідності населення Волинської області

Приведена негативна статистична картина свідчить про соціально-
економічне та екологічне неблагополуччя, що спостерігається в Україні
останнім часом. Через це страждає також фізичний, трудовий та
інтелектуальний потенціал держави. Профілактика і зниження інвалідності
потребують проведення комплексних заходів не тільки зі сторони органів
охорони здоров’я і соціального захисту, але і розробки науково-методичних
засад реабілітаційних програм і окремих лікувально-відновлювальних методів зі
сторони академічних, галузевих науково-дослідних інститутів, профільних
кафедр вищих навчальних закладів.

2002 рік
12.5 34.2

53.3

до 39 років включно

від 40 років до 55 (ж) 60 (ч)

жінки 55 років та старші, чоловіки 60
років та старші

2003 рік
14.5

33

52.5

2004 рік

49.3

19.2 31.5
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Отримання якісної освіти, зокрема і у ВНЗ, безумовно, також полегшить
шлях до інтеграції неповносправних осіб у суспільство. Інваліди з вищою
освітою мають на 80 % більше шансів знайти роботу, ніж неповносправні особи,
які такої освіти не отримали [3].

Разом з тим, робота з інвалідами потребує значних затрат часу, енергії,
самовідданості, базової підготовленості тих, хто займається їх навчанням та
реабілітацією. Завдяки впровадженню високоефективних комплексних програм
реабілітації студентів з особливими потребами в навчальний процес, можна
стверджувати про успіх цілеспрямованої підготовки інваліда до життя у
суспільстві. У підсумку, така освітня підготовка ставить завдання формування
громадян, здатних до свідомого суспільного вибору.

 Підсумовуючи вищесказане, витрати на реабілітацію людей з особливими
потребами – це не марна трата сил і часу. При розумному підході багато
працюючих інвалідів зможуть не тільки забезпечити собі достойне існування,
але й внести значний вклад в економіку країни, що сприятиме докорінній зміні
ставлення до даного контингенту населення суспільства зокрема і наближення
України до світових стандартів життя в цілому.

Перспективи подальших досліджень. У Луцькому інституті розвитку
людини на різних спеціальностях навчається 75 студентів-інвалідів. З метою
оптимізації навчально-виховного процесу даних студентів і подолання
труднощів працевлаштування в майбутньому планується використання
індивідуально-диференційованого підходу в навчальному процесі шляхом
впровадження комплексної програми реабілітації (яка включатиме підбір
адекватних засобів оптимізації функціонального і психічного стану студентів з
особливими потребами).

Висновки:
1. Нозологічна структура первинної інвалідності працездатного населення

Волинської області виявила, що перші місця серед причин інвалідності
посідають хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби кістково-
м’язової системи.

2. За тяжкістю інвалідності найчисельнішою групою є ІІІ-я, за нею слідує ІІ-а,
потім - І-а, причому за останні роки відмічена тенденція до зростання
кількості інвалідів І-ої та ІІІ-ої груп (в останній показники у всі роки
спостережень перевищують середньостатистичні по Україні).

3. Вікова динаміка інвалідності свідчить про зростання кількості первинно
визнаних інвалідами серед працездатного населення і осіб похилого віку.

4. В числі найважливіших факторів, які сприяють інтеграції неповносправних
осіб у суспільство, є отримання професійної освіти, зокрема, у вищих
навчальних закладах, що ставить перед ними певні завдання щодо
забезпечення належного методичного рівня навчального процесу,
специфічного супроводу навчання та потребує суттєвого оновлення підходів
до вищої освіти інвалідів.
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COMPLEX ESTIMATION OF A CONDITION OF PHYSICAL INABILITY

IN THE VOLYN REGION AT THE PRESENT STAGE
Annotation. Statistical research of dynamics and structure of physical inability

in the Volyn region is lead; it is made an estimation of a problem of rehabilitation of
persons with especial needs at the present stage. Is established, that in structure of
physical inability diseases of blood system, a new growth, disease of osteomuscular
system prevail. In dynamics these diseases tend to growth. The age structure of
physical inability has shown, that these pathologies prevail at persons of efficient age.
Introduction is high effective programs of rehabilitation will allow to fill in part
growing deficiency of a manpower with working invalids.

Key words: physical inability, complex rehabilitation, people with special
requirements.
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Михайлюк О.А.
РІВЕНЬ АДАПТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ЯК КОМПОНЕНТ ЗДОРОВ’Я

Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Постановка проблеми. Основним критерієм оцінки стану здоров’я є
адаптивність, як рівень здатності організму до пристосування в складних
умовах та адаптованість, як рівень фактичного пристосування організму,
рівень його соціального статусу і самоусвідомлення. Адаптивність індивідууму
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залежить від вроджених та набутих якостей. Чим більше з раннього дитинства
людина вдосконалює свої функціональні можливості, пізнає, набуває знань,
умінь і навичок, тим вище її адаптивність. Тому, адаптивність – це, перш за все,
фізична та психічна гармонічність особистості. Адаптованість же визначається
по об’єктивному соціальному статусу, так, як це умова здоров’я [5].

За визначенням ВООЗ, психічно здоровою слід вважати людину, у якої
нормально розвинуті психічні функції, спостерігається фізичне, духовне і
соціальне благополуччя, а також збережена здатність адекватної адаптації до
навколишнього природного і соціального середовища, активної виробничої та
іншої діяльності [2].

Поряд із основними компонентами народного благополуччя,
матеріального і духовного багатства, рівень життя людини залежить від рівня її
здоров’я, а також від масштабів використання резервів його психофізичного
потенціалу.

Перспективи в розробці проблеми критеріїв здоров’я пов’язані із
розумінням тенденцій і закономірностей, що дозволять більш цілеспрямовано і
своєчасно здійснювати профілактику здорової поведінки особистості, корекцію
небажаних відхилень в її розвитку. Знання в цій галузі відкриють додаткові
можливості в пошуку найбільш ефективних шляхів по формуванню належного
відношення до здорового способу життя і потреби в ньому, усвідомлення
гармонічної ролі фізичного, психічного та соціального аспектів у забезпеченні
здоров’я людини [5].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема психічного
здоров’я багатогранно відображена в роботах вітчизняних валеопсихологів;
І.Брехман(1990), Г.Нікіфоров(2003), В.Петленко(1998). Його структура має
складну порівневу будову. За С.Братусем, найвищий рівень психічного
здоров’я – особистісно-смисловий, або рівень особистісного здоров’я, який
визначається якістю відносин людини, загальним змістом і призначенням її
життя, ставленням до інших людей і до себе. Наступний рівень – рівень
індивідуально-психологічного здоров’я, оцінка якого залежить від здібностей
людини будувати адекватні способи реалізації розумової спрямованості. Третій
рівень - психофізіологічного здоров’я, оцінка якого визначається
особливостями внутрішньої, мозкової, нейрофізіологічної організації актів
психічної діяльності.

Таким чином, психічне здоров’я можна визначити як одну з інтегральних
характеристик особистості, пов’язаних із внутрішнім світом, усією
різноманітністю взаємовідносин із навколишнім. Основними показниками
наявності психічного здоров’я у особистості є її внутрішня цілісність і
узгодженість структурних компонентів, гармонійне залучення до соціуму і
прагнення до самоактуалізації [1].

Беручи за аксіому визначення ВООЗ про сутність здоров’я, можна
стверджувати, що воно представляє собою стан і поведінку організму в цілому
при рівновазі взаємовідносин з оточуючим світом. Суб’єктивно здоров’я
характеризується відчуттям загального благополуччя, радості життя,
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працездатності, здатності до адаптації та опору [3]. Це природний стан
організму, його урівноваженість з оточуючим середовищем. У загальному плані
під здоров’ям розуміють можливість людини адаптуватися до змін оточуючого
середовища, взаємодіючи з ним вільно, на основі біологічної, психологічної та
соціальної сутності [4].

Таким чином, в соціальному розумінні, здоров’я – це процес збереження і
розвитку психічних, біологічних, фізіологічних функцій людини, його
оптимальної працездатності й соціальної активності за максимального
збереження активної життєдіяльності [1].

Найважливіша умова саморегуляції людини у всіх сферах діяльності –
високий рівень її психосоматичної організації. Всі сторони соціального буття
(виробничо-трудова, соціально-економічна, політична, сімейно-побутова,
духовна, а також отримання освіти і проведення дозвілля) в кінцевому
результаті визначаються рівнем здоров’я.

Тому, будь-яке визначення здоров’я не може бути повним, якщо у ньому
не враховуються можливості організму пристосовуватися до умов середовища,
що постійно змінюються.

Здатність до адаптації – один із найважливіших показників здоров’я. Під
адаптацією слід розуміти не тільки пристосування до природних або
виробничих умов, але й до мінливих соціальних ситуацій.

Як фізичне, так і психічне здоров’я цілеспрямованіше розглядати в
динамічному аспекті (тобто як процес, що змінюється протягом життя
людини)[ 2;3 ].

Вченими констатується факт високого, середнього і низького рівня
адаптації до екстремальних (природних, соціальних) факторів [5].

Метою дослідження є визначення типових способів реагування на
конфліктні ситуації у школярів та оцінка ступеня їх адаптації до сумісної
діяльності.

Методи та організація дослідження. У дослідженні брали участь учні 7-
11 класів ЗОШ №9 міста Луцька. В програму по оцінці психічного здоров’я
нами була включена методика по психодіагностиці адаптованості в
мікросоціальних відносинах школярів. За допомогою (адаптованої
Н.В.Грішиною) методики американського психолога К.Томаса ми визначили
ступінь схильності школярів до суперництва та співробітництва в групі чи
команді, прагнення до компромісу, уникнення конфліктів або їх загострення.

Згідно методики виділено наступні п’ять способів реагування на
конфліктні ситуації: суперництво, пристосування, компроміс, уникання,
співробітництво. За допомогою тестового опитувача респондентам було
запропоновано відповісти на 30 запитань із двома варіантами відповідей. По
кожному із розділів опитувача ми підраховували кількість відповідей, що
співпадали із ключем.

Обговорення результатів дослідження. Отримані кількісні показники
порівнювались між собою для визначення найбільш переважаючої форми
соціальної поведінки досліджуваного в конфліктній ситуації, тенденції його
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взаємовідносин у складних умовах. Стан адаптованості школярів у
мікросоціальних відносинах подано у таблиці 1.

Таблиця 1
Стан адаптованості школярів у мікросоціальних відносинах (%)

7 8 9 10 11стать

Класи
Способи

Д. Хл. Д. Хл. Д. Хл. Д. Хл. Д. Хл.

Суперництво 10 14 28 23 32 26 15 8 10 26
Співробітництво 9 3 16 19 12 17 16 14 14 12
Компроміс 32 29 28 19 32 35 32 21 36 23
Уникання 21 14 8 23 16 14 16 21 18 20
Пристосування 28 40 20 16 8 8 21 36 22 19

Аналіз результатів показує, що найбільший відсоток у дівчат та хлопців 7
класів припадає на компроміс. Тобто, нульовий варіант, що означає здатність
до адаптації. У дівчат 8 класу виражена форма – суперництво (28 %) та
компроміс (28 %), а хлопців – суперництво (23%) та уникання (23%).
У школярів 9 класу (хлопців і дівчат) також переважає суперництво і
компроміс. Це пояснюється значним ступенем самооцінки у цьому віці та
рівнем як фізичного, так і психічного розвитку. У дівчат 10 класу найвищий
показник припадає на компроміс (32 %). Порівнюючи із дівчатами, хлопці
цього віку схильні до пристосування (36%). Що означає принесення в жертву
власних інтересів на благо іншим (в значній мірі це стосується відносин між
особами різної статі). У дівчат 11 класів переважаюча форма – компроміс (36
%), а хлопців – суперництво (26 %). Це свідчить про прагнення досягти
задоволення своїх інтересів всупереч іншим.

Висновки. В результаті оцінки ступеня адаптованості школярів у
мікросоціальних відносинах було встановлено, що динаміка показників
змінюється з віком та пошуковою активністю поведінки в суспільстві, яка є
рушійною силою здорової та гармонійно розвинутої особистості.
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DEGREE ADAPTATION IN A COMPONENT OF HEALTH
Annotation. The article gives the assessment of the rate of schoolchildren’s

adaptation in microsocial relations. At was stated, that among schoolchildren the
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biggest percent of compromise falls for girls, and competition for boys. Quantitative
indicators change with the age.

___   ___   ___   ___

Поташнюк Р.З., Поташнюк І.В.
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана
Дем'янчука, м. Рівне

Актуальність дослідження. В останні десятиліття світова наука
відносить проблему здоров’я в широкому розумінні до кола глобальних
проблем, вирішення яких обумовлює не тільки кількісні та якісні
характеристики майбутнього розвитку людства, а й навіть сам факт його
подальшого існування як біологічного виду.

Сьогодні проблема загрози здоров’ю розглядається світовою спільнотою
як сьома додаткова до шести раніш визначених загроз планетарного масштабу
(загроза світової війни, екологічні катаклізми, контрасти в економічних рівнях
країн планети, демографічна загроза, нестача ресурсів планети, наслідки
науково-технічної революції наукового і техногенного походження). У зв’язку з
цим науковці вживають таке визначення, як антропологічна катастрофа [10].

За сучасними уявленнями здоров’я не розглядається як суто медична
проблема, бо у процесі узагальнення підсумків наукових досліджень залежності
здоров’я людини від різних чинників доведено, що стан системи охорони
здоров’я обумовлює лише 10% всього комплексу впливів; близько 20%
належать спадковості і 20% екологічним чинникам, найбільше впливають на
здоров’я умови і спосіб життя – 50% [10].

Дані медичної статистики про початок підвищення показників
захворюваності та смертності саме з другої половини ХХ століття
розглядаються як початок негативних процесів антропологічної катастрофи.

Діяльність передових представників світової науки, зокрема у сферах
охорони здоров’я, призвела до ініціації ВООЗ у 1977 р. міжнародної кампанії і
проголошення у 1980 р. глобальної стратегії “Здоров’я для всіх до 2000 р.”, яка
містила 10 положень, 6 принципів і 38 завдань, спрямованих на попередження
загрози здоров’ю.

Дослідження, виконані в межах цієї стратегії, виявили надійний засіб
попередження загрози здоров’ю людства і досягнення цілей, висунутих
політикою здоров’я для всіх, а саме – систему заходів, які у загальносвітовий
науковий лексикон увійшли під назвою health promotion (вітчизняні фахівці
вживають термін “формування здорового способу життя”).

У 1986 р. в м. Оттаві (Канада) відбулася І Міжнародна конференція з
формування здорового способу життя, яка прийняла загальновідому в світі
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Оттавську хартію, основні тези, принципи і положення якої є керівними у
сучасній діяльності світової спільноти з вирішення проблем здоров’я. Наступні
представницькі міжнародні форуми відбулися в Австралії (1988), Швейцарії
(1989), Швеції (1991), Індонезії (1997), Мексиці (2000).

Різні документи, схвалені цими форумами, сформували існуюче
ставлення до проблематики здоров’я в усіх впливових міжнародних
інституціях. Так, з 19 наріжних положень І частини Європейської соціальної
Хартії, прийнятої країнами – членами Ради Європи, 6 – безпосередньо і 8 –
опосередковано стосуються проблематики здоров’я.

З 1998 р. в Україні реалізувався проект “Молодь за здоров’я. Україна –
Канада”, в якому брали участь Міністерства освіти і науки, охорони здоров’я,
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України,
Український інститут соціальних досліджень, деякі інші державні і громадські
установи.

Мета дослідження: провести аналіз останніх публікацій щодо заходів по
формуванню здорового способу життя, запропонованих ВООЗ, та повідомлень
медичних, соціальних, педагогічних працівників, представників засобів масової
інформації та ін. щодо ефективності заходів по зміцненню здоров'я населення
України для вибору стратегії активного формування пріоритетів здоров'я у
дітей, підлітків, сучасної молоді.

Аналіз останніх публікацій і повідомлень. Поняття формування
здорового способу життя у міжнародній практиці визначається як процес
застосування зусиль для сприяння поліпшенню здоров’я і благополуччя взагалі,
зокрема ефективній політиці, розробці доцільних програм, наданню
відповідних послуг, які можуть підтримати та поліпшити наявні рівні здоров’я,
дати людям змогу посилити контроль над власним здоров’ям і покращити його.

За напрямом діяльності заходи щодо формування здорового способу
життя можуть бути поділені на 5 великих груп: формування сприятливої для
здоров’я політики, створення сприятливого середовища існування людей
(природного і соціального), підвищення активності громад, розвиток
персональних людських навичок, переорієнтація служб охорони здоров'я на
профілактику [8, 9, 10].

Ці напрями діяльності по формуванню здоров’я стосуються як населення
в цілому, так і здоров’я дітей та підлітків зокрема, тому вважаємо за доцільне
детальніше зупинитися на них.

Формування сприятливої для здоров’я політики повинно включати
єдність зусиль усіх управлінців на всіх рівнях влади, усіх галузей державного і
приватного секторів народного господарства, громадських організацій;
застосування законодавчих механізмів для стимулювання дій, спрямованих на
покращення здоров’я населення; справедливу соціальну політику (більш
рівномірний розподіл прибутків на користь малозабезпечених категорій
суспільства, вирівнювання умов і можливостей людей для здорового способу
життя); при підготовці важливих політичних рішень дотримуватись компромісу
між інтересами здоров’я людей і виробництва, бізнесу, урбанізації тощо, які
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були б прийнятними для політиків вищого ешелону влади, реалістичні для
впровадження і популярні серед населення.

Створення сприятливого середовища передбачає соціоекологічний підхід
до здоров’я, перетворення праці і відпочинку на джерело здоров’я (досягнення
умов життя, праці і відпочинку, які були б безпечними, стимулюючими,
задовільними, приємними); захист природного і штучного середовища,
систематична оцінка (моніторинг) впливу на здоров’я людей середовища, що
постійно змінюється.

Підвищення активності громад (різних суспільних груп) залежить від
усвідомлення, що вони – головна “рушійна сила”, потенціал впровадження
оздоровчих заходів; активізації наявних людських і матеріальних ресурсів, з
залученням до само- і взаємодопомоги через гнучкі системи, ініціативи,
організаційні утворення всередині громад; доступ до потрібної інформації,
фінансова підтримка, навчання навичкам поліпшення здоров’я.

Розвиток персональних навичок спрямований переважно на інформаційну
і освітню діяльність.

Переорієнтація служб охорони здоров’я передбачає розширення сфери
відповідальності спеціалізованої системи охорони здоров'я, виходячи за межі
лікування; приділення уваги дослідженням з охорони здоров’я, змінам у
системі професійної освіти і практики охорони здоров’я по формуванню
організаційних та поведінкових змін, що сприятимуть переорієнтації зусиль
спеціалізованої системи від обмеження лікувальними діями на пріоритет
сукупних потреб людини, як цілісної особистості.

Ці заходи по формуванню здоров’я, здорового способу життя,
запропоновані ВООЗ, знайшли переосмислення, творчу обробку стосовно
здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл з врахуванням сучасного стану економіки,
освіти , охорони здоров’я в працях авторів [1, 2].

В узагальненому вигляді вони можуть бути сформульовані наступним
чином.

Ефективна система формування здоров’я повинна включати одночасну
реалізацію декількох напрямів: 1) забезпечення реального здоров’я шляхом
підвищення рівня адаптаційних можливостей організму; 2) створення
сприятливого оточуючого середовища шляхом зменшення впливу негативних
чинників порушення здоров’я; 4) забезпечення свідомого контролю власного
здоров’я шляхом пропаганди здорового способу життя, гігієнічної освіти,
розвитку культури здоров’я на різних рівнях соціуму; 3) створення системи
активного моніторингу здоров’я шляхом дослідження соматичного (фізичного)
та психічного здоров’я; 5) підсилення пропаганди здорового способу життя і
культури здоров’я у засобах масової інформації, на телебаченні.

Реалії нинішнього становища українського суспільства, які гальмують
ефективність заходів по зміцненню здоров’я населення України, насамперед –
дитячого, проаналізовані в соціологічних дослідженнях Українського інституту
соціальних досліджень, проведених 1999 р. у Києві. Повідомлення медичних,
соціальних, педагогічних працівників, представників засобів масової
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інформації, правоохоронних органів, відповідальних службовців, органів
державного управління свідчать про наступне [10].

Розвиток і досягнення змін в організаційному забезпеченні діяльності з
проблем здоров’я – державна політика – потрібні саме зараз, незважаючи на
економічні негаразди, тому що очікувати часів економічного розквіту безглуздо
– зміни у популяційному здоров’ї населення України можуть досягнути
критичної межі, за якою процес виродження нації зупинити буде вкрай
проблематично. Найбільш доцільною і економічно виправданою є стратегія
системної державної політики по зміцненню здоров’я, насамперед дітей,
підлітків, молоді. Цілісна система загальнодержавного забезпечення здорового
способу життя у належному обсязі на теперішній час відсутня, тому дуже
важливим є формування пріоритетів здоров’я у суспільній свідомості, що
можливо саме через систему освіти і засобів масової інформації.

Освіта про здоров’я здійснюється в сім’ї і навчальному закладі.
Психологи вважають, що проблеми здоров’я значною мірою виникають через
психологічний дискомфорт у сім’ї – вельми поширене явище в українському
суспільстві, коли батьки не можуть, не вміють і інколи не намагаються і не
хочуть докладати зусиль, щоб розв’язати конфлікти з дітьми. Але на сьогодні
майже повсюдно не вистачає спеціалістів, кваліфіковано обізнаних з питань
родинної конфліктології. Ще одна проблема стосується не тільки кваліфікації
вчителів, а й застарілих, традиційних вимог школи до вчителів і учнів.
Наприклад, заняття з фізкультури у школі здебільшого не повною мірою
сприяють формуванню здорової людини. Шкільна фізична культура по суті є
примусовою діяльністю, через яку неможливо прищепити дітям потребу у
фізичних навантаженнях. Це дуже прикро, бо вузи давно вже готують вчителів
фізичної культури до більш осмисленої, з позицій теорії і практики фізичного
виховання, професійної діяльності, навчають гігієні, фізіології тощо. Очевидно,
потрібно ініціювати зміну пріоритетів щодо шкільної фізичної культури, зміну
ставлення керівників шкільної освіти до застарілих критеріїв ефективності
навчання. Гігієнічна освіта у середніх закладах повинна включати тематику
крім екологічної, раціонального харчування, фізичного виховання, формування
безпечного материнства та відповідального батьківства [6, 7].

Підвищенню особистісної активності учнів суттєво перешкоджає
поширення серед дорослого населення, особливо в останні 10-15 років,
нігілізму, апатії, байдужості, що виникли внаслідок руйнування старої ідеології
і відсутності системи нових, об’єднуючих суспільних ідей. Соціологічні
дослідження свідчать, що у більшості випадків пересічного українського
громадянина важко зацікавити, заохотити до опанування новими знаннями,
прагнення докласти особистих зусиль до позитивних перемін. Сучасні діти
здоров’ю відводять одне з останніх місць у системі життєвих пріоритетів.

Враховуючи зміщення ціннісних орієнтацій сучасної молоді і підлітків в
напрямку особистих цінностей, зокрема, власної зовнішності, краси,
привабливості, сили (опосередковані ознаки і пріоритети здоров’я), доцільно
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скористатися ними в процесі навчально-виховної роботи в середніх
загальноосвітніх закладах.

Медико-педагогічні заходи з пропаганди і виховання навичок здорового
способу життя у школярів набирають ефективності, починаючи з п’ятого класу.
З 10-11 років починається інтенсивний розвиток організму дитини, якісні
перетворення особливостей психіки, анатомо-фізіологічна перебудова
організму, що пов’язані зі статевим дозріванням, формуванням почуттів
дорослості та власної гідності [4, 5]. Це відіграє важливу роль в усвідомленні
підлітками необхідності самовдосконалення, самоутвердження і самореалізації.
Підліток в період статевого дозрівання болісно переживає через те, що рівень
його фізичного та фізіологічного розвитку відрізняється від однолітків.
Наслідком таких переживань може бути зниження самооцінки. Як показують
дослідження [3], 28% учнів 5-7 класів гімназії мають низьку самооцінку, 54% -
адекватну, 18% - завищену. Тому дієвим мотивом заходів з саморегуляції,
створення психологічної підтримки для формування почуття впевненості в собі
в шкільному колективі і сім’ї може виступати поліпшення фізичного стану,
зміцнення здоров’я як запоруки підвищення успішності в навчанні,
компетентності в підлітковому колективі. Уже в середньому шкільному віці
68% хлопців і 85% дівчат вважають, що турбуватися про власне здоров’я
повинні вони самі, 63% при цьому вказують, що хотіли б поліпшити своє
здоров’я [3], але більшість з них ще не пов’язують свій стан здоров’я з успіхами
в шкільному навчанні, тобто потреба бути здоровими, свідомо зробити вибір
бути здоровим у середньому шкільному віці ще не сформована.

Висновки:
1. Проведені дослідження як у середньому, так і старшому шкільному віці

показують, що розуміння здорового способу життя зводиться в основному до
добре відомих положень – не пити, не курити, загартовуватися, більше
рухатися, не нервувати. Важливість таких рекомендацій незаперечна, але вони
не виступають керівництвом до дії у поведінці навіть для студентської молоді.
Основні причини такого явища можна вбачати в тому, що соціальне оточення,
включаючи батьків, не є прикладом оздоровчої поведінки і здорового способу
життя; рекомендації із здорового способу життя в сім’ї і школі подаються
найчастіше у повчальній, категоричній формі, що не викликає позитивних
емоцій у учнів; елементи валеологічної освіти і виховання, включені в
програми загальної середньої освіти, спрямовані насамперед на збереження
здоров’я, а не на його активне формування, не акцентується увага учнів на те,
що це тривалий, перманентний процес, який до того ж потребує від людини у
будь-якому віці значних вольових зусиль.

2. Саме школа, як осередок формування знань, повинна сприяти
вихованню у дітей навичок і потреб до зміцнення та збереження свого здоров’я
і здоров’я членів своєї сім’ї як запоруки їх подальшої соціальної активності та
успішної професійної діяльності у вихованні майбутніх дітей. Завданням
навчання і виховання в молодших класах є формування мотивації на діяльність,
що зберігає власне здоров’я (організація раціонального режиму дня,
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харчування, загартування, заняття фізичною культурою, активний відпочинок) і
здоров'я оточуючих (гуманне ставлення до інших людей, до навколишнього
середовища). В середніх і старших класах гігієнічне виховання поряд з
розширенням знань про формування здорового способу життя (профілактика
шкідливих звичок, небезпечних для здоров’я і життя захворювань)повинно
забезпечити підсилення особистісних настанов, орієнтованих на соціальну
активність і успішність.

Література
1. Даниленко Г.М. Впровадження систем формування здоров'я школярів в

умовах навчального закладу // Здоров'я школярів на межі тисячоліть:
Матер. наук.-практ. конфер. Укр. НДІ охорони здоров'я дітей підлітків. -
Харків. - 2000. - С.168-171.

2. Дубогай А.Д. Психолого-педагогические основы формирования здорового
образа жизни школьников младших классов: Дис. ... д-ра пед. наук. - К., 1991.
- 344 с.

3. Жабокрицька О. Вивчення особливостей ставлення молодших підлітків до
свого здоров’я // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному
суспільстві: Зб. наук. праць. – Луцьк, 2002. – Т. І. – С.213-216.

4. Завацький В. І. Фізіологічна характеристика розвитку організму школярів. -
Луцьк: Надстир'я, 1994. – 49 с.

5. Кучма В.Р., Суханова Н.Н., Каточкина В. А., Каретина С.А. Изучение
влияния образа жизни на физическое развитие и состояние здоровья
школьников // Гиг. и санит. - 1996. - №1. - С.27-28.

6. Меламент Л.Ю., Пономаренко В.М. Концепція удосконалення роботи з
питань збереження та зміцнення здоров’я населення // Стратегія
формування здорового способу життя: Матер. конф. – К., 2000. – С.13-17.

7. Неделько В.П. Проблеми сохранения здоровья детей /Стратегія
формування здорового способу життя: Матер конф. - К., 2000. - С.25-28.

8. Стратегія формування здорового способу життя // Матер. конф. - Київ,
19-20 жовтня 2000. – К.: КМДА, ГУОЗ, УІГЗ, 2000. – 240 с.

9. Указ Президента України "Про основні напрями соціальної політики на
період до 2004 р. //Урядовий кур'єр. - 2000. - №17. - 31 трав.

10.Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи
/О.Яременко, О.Балакірєва, О.Вакуленко та ін. – К.: Український ін-т
соціальних досліджень, 2000. – 207 с.

Pоtashniuk R.Z., Pоtashniuk  I.V.
 DIRECTIONS OF THE HEALTHY WAY OF LIFE FORMATION
Annotation. The  article  deals  with  the  consise  analysis  of  the  scientific

publications concerning the formation of healthy way of life proposed by the World
Organization of Health Protection (WOHP) and effectiveness of measureness in
reference to the health strengthening.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

98

The role of educational institutions as to putting into practice recommendations
concerning active formation of the health priorities in children, s, teenagers, and
modern youth, consciousness is underlined by the authors.
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ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ

ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ
Севастопольський державний технічний університет, м. Севастополь

Волинський державний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень. Науковими
дослідженнями доведено, що систематичні заняття фізичними вправами
підвищують психічну стійкість до емоціональних стресів, підтримують
розумову працездатність на оптимальному рівні. Обов’язкових занять
фізичними вправами недостатньо для підвищення фізичного стану молодих
людей. Тому, гостро постає проблема розробки технології формування у молоді
потреб до самостійних занять фізичними вправами.

У науково-методичній літературі постійно звертається увага на
необхідність самостійних занять фізичними вправами [1, 2, 4]. Розроблені
окремі методики для самостійного виконання фізичних вправ [1, 5]. Водночас в
них не розроблено технологію підготовки молоді до самостійних занять
фізичними вправами, що обумовило актуальність дослідження.

Мета роботи полягає у розробці технології залучення молоді до
самостійних занять фізичними вправами.

Виклад основного матеріалу. В процесі формування у молодих осіб вмінь
самостійно займатися фізичними вправами ми керувалися рекомендаціями
Б.М.ІІІияна [5]: пропонували вправи для самостійного виконання тільки після
того, як вони будуть добре засвоєні на занятті в присутності тренера-викладача.
Доводили до свідомості жінок та чоловіків, що досягти помітних результатів
можна лише за умови тривалих і наполегливих тренувань; для самостійного
виконання фізичних вправ з метою вдосконалення або розвитку фізичних
якостей ознайомили їх з методами контролю власних дій та оцінки
правильності їх виконання; центральним моментом навчання самостійно
займатися фізичними вправами було формування вмінь і навичок в організації
й методиці самостійної діяльності; спрямовували їхню самостійну роботу не
тільки на всебічний розвиток, а й на професійний зміст їхніх занять.

Перспективне планування самостійних занять доцільно розробляти
залежно від стану здоров'я, вихідного рівня фізичної та спортивно-технічної
підготовленості.
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Планування самостійних занять фізичними вправами спрямовано на
досягнення єдиної мети, що полягає у зміцненні здоров'я, підтримки високого
рівня фізичної і розумової працездатності.

Багаторічне перспективне планування повинно передбачати збільшення
обсягу, інтенсивності й загального тренувального навантаження в порівнянні з
минулим роком. Розробку й корекцію планів: перспективного й річного, а
також на період, етап й мікроцикл тренувальних занять, необхідно здійснювати
з врахуванням індивідуальних особливостей та динаміки показників стану
здоров'я, фізичної і спортивної підготовленості. Індивідуальні комплекси
фізичних вправ, підібрані для виконання в домашніх умовах, повинні
викликати у молодих осіб особистий інтерес і позитивні емоції, комплексно
впливати на рухові функції. На основі аналізу науково-методичної літератури
встановлено, що сьогодні фахівці з фізичного виховання нагромадили багато
варіантів обліку фізичних навантажень. Багато з них схиляється до необхідності
ведення журналу із фізичної культури. Вони нерідко поєднуються з журналами
самоконтролю і містять: дані результатів тестування (вихідних, поетапних,
підсумкових), інформацію про необхідний рівень знань, зміст тренувальних
завдань із рекомендаціями тижневих навантажень і кількісних показників на
оцінку в кожному кварталі.

Організація і структура самостійних занять передбачають комплексний
розвиток провідних функціональних систем і фізичних якостей організму.
Встановлено, що досягнути оздоровчого ефекту в процесі самостійного
виконання фізичних вправ можна лише при дотриманні основних принципів:
поступовості, систематичності, адекватності і різнобічної спрямованості
тренувань.

У сучасних умовах використовують, зазвичай, три варіанти основних
фізкультурно-оздоровчих програм. Перший варіант програм передбачає
використання фізичних вправ переважно циклічного характеру, які проводяться
неперервним методом протягом 10-30 хв. з потужністю 60-70% від
максимального споживання кисню. Встановлено, що люди з оптимальним
рівнем витривалості значно менше піддані серцево-судинним захворюванням,
хворобам легень, ожирінню, діабету. Проте підвищення витривалості вище
оптимального рівня не призводить до подальшого зниження захворюваності.
Навпаки, високий рівень витривалості, що дозволяє успішно виступати на
стаєрських і марафонських дистанціях, часто викликає хвороби опорно-
рухового апарату, знижує імунну систему організму і тим самим послаблює
стійкість організму до інфекційних захворювань. Тому фізичні вправи, що
розвивають витривалість, чітко дозувалися відповідно до фізичного стану.

Залежно від інтересів, пори року, технічного оснащення кожний підбирає
певний вид фізичної вправи і тренується три рази на тиждень. Для розвитку
загальної витривалості ми пропонували найрізноманітніші фізичні вправи та їх
комплекси, що відповідають таким вимогам:

1. Відносно проста техніка виконання.
2. Активне функціонування переважної більшості скелетних м'язів.
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3. Можливість дозування та регулювання тренувального навантаження.
Для розвитку витривалості під час самостійних занять ми рекомендували

застосовувати рівномірний метод тренування. Переваги цього методу
полягають у тому, що оптимальні фізичні навантаження вдосконалюють
стійкість органів і систем, значно поліпшують працездатність серцево-судинної
і дихальної систем, позитивно впливають на загальний стан здоров'я.

З метою підвищення аеробної витривалості необхідно застосовувати метод
суворо регламентованих вправ з інтервальним навантаженням. Інтенсивність
роботи сприяє росту частоти серцево-судинних скорочень (160 - 170 уд/хв) до
закінчення вправи, інтервал; відпочинку 1-3 хвилини. Раціональне харчування,
вітамінізація, відмова від шкідливих звичок, гігієнічно обґрунтований режим
праці і відпочинку, правильно організовані заняття фізичними вправами
сприяють найшвидшому виведенню радіонуклідів із організму, зниженню
захворюваності, покращанню фізичного стану організму, підвищенню
розумової та фізичної працездатності. Разом з тим, відіграючи в цілому
позитивний вплив на стан здоров'я, заняття фізичними вправами при
непомірному дозуванні, відсутності суворої регламентації можуть
супроводжуватися і негативним ефектом. Вивченням; стану і розвитку
аеробних можливостей різних груп населення займалось багато авторів. Так,
Л.Я.Іващенко вважає, що для осіб з відносно низьким рівнем фізичного стану
повинні переважати вправи аеробного характеру на одному занятті, і
раціональним співвідношенням засобів є (60% загальної і 40% спеціальної
спрямованості) навантаження спрямовані, в основному, на розвиток загальної
витривалості (10-хвилинний біг). Через низький рівень фізичного стану і стану
здоров'я молодих осіб основний метод розвитку витривалості - інтервальний
(пробігання 600 метрових відрізків 2-5 разів з інтервалами 2 хв., інтенсивністю
навантаження 50°60% від максимального споживання кисню, темп 2,5-3 хв.).

В процесі складання комплексу самостійних занять фізичними вправами з
метою розвитку загальної витривалості були використані методики:

- оздоровчого бігу Кеннета Купера;
- оздоровчого бігу Гіббса;
- оздоровчого бігу Альберта Волленберга;
- оздоровчого бігу А.Астранда й К.Родала.
Другий варіант фізкультурно-оздоровчих програм передбачає

використання вправ швидкісно-силового і силового характеру. Величина
навантаження досягає 80-85% від максимальних величин. Кількість вправ не
перевищує 5-10, а дозування — 3-6 повторів.

У третьому варіанті використовують комплексний підхід, який передбачає
поєднання різноманітних навантажень, які залучають до роботи якомога більше
м'язів, що забезпечує вдосконалення органів і систем студента та всебічний
фізичний розвиток.

На наш погляд, у в програму самостійних занять фізичними вправами
доцільно застосовувати третій варіант оздоровчих програм. Це зумовлено;
такими положеннями:
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1. Протягом досить тривалого часу є змога виконувати різноманітні
вправи, змінювати навантаження, раціонально чергувати навантаження і
відпочинок.

2. Заняття однією фізичною вправою на початкових етапах тренування
шляхом розвитку окремих фізичних якостей підвищує загальний рівень
здоров'я і працездатності. В подальшому це призводить до значного
підвищення рівня певної фізичної якості, але суттєвого зниження надійності
інших систем і ланок організму.

3. Недостатнє навантаження одних органів і систем організму та надмірне
перевантаження інших, що спостерігається під час однобічного тренування,
призводить до атрофії або передчасного зносу перших. Прикладом цього є
підвищений відсоток захворювань людей, які тривалий час займалися одним
видом спорту.

4. Оздоровчі заняття з різною спрямованістю засобів залучають до роботи
велику кількість м'язів, що забезпечує різнобічний фізичний розвиток людини,
вдосконалення всіх його органів і систем. Зміна спрямованості фізичного
навантаження є специфічним подразником, на який організм відповідає
комплексом захисних реакцій.

Для того, щоб процес комплексного самостійного тренування давав
найкращий результат, забезпечуючи високий рівень здоров'я, необхідно
раціонально поєднувати засоби різної спрямованості. Дуже важливо визначити
співвідношення засобів оздоровчого тренування як на одному занятті, так і на
більш тривалі проміжки часу. Схоластичне застосування з процесі самостійних
занять різних засобів не тільки не сприяє зросту працездатності, але й може
негативно вплинути на стан здоров'я. В цьому випадку організм; сприймає
навантаження як випадковий фактор і не відповідає на нього процесами
пристосування. Тільки після багаторазового ритмічного повторення
навантаження певного спрямування, коли нервова система сприймає його,
встановлює, що цей режим є закономірністю, в організмі активно починають
проходити морфофункціональні процеси. В подальшому, коли організм
пристосовується до постійного навантаження, адаптаційні процеси починають
слабнути. Враховуючи ці положення, ми розробили співвідношення засобів
різної спрямованості для самостійних занять молодих осіб (табл. 1).

Таблиця 1
Співвідношення засобів різної спрямованості у процесі самостійних

занять фізичними вправами

Спрямованість вправ Відсоток від загальної тривалості
знань

Витривалість (аеробний режим
роботи) 30

Сила і силова витривалість 40
Швидкість і швидкісна витривалість 5
Спритність 5
Гнучкість 10
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Як видно з таблиці, найбільший відсоток часу стосовно до загальної
тривалості занять припадає на розвиток витривалості, сили і силової
витривалості. Першочергова роль в оздоровчому тренуванні належить силовим
вправам, що формують необхідну м’язову масу, яка функціонально забезпечує
не тільки рухи тіла, але й виробництво енергії.

М'язова система забезпечує корсетну функцію всіх органів і систем
організму. Недостатня кількість м'язових тканин призводить до розвитку
хвороб обміну речовин - діабету, ожиріння, атеросклерозу, гіпертрофічної
хвороби. Недостатня корсетна функція може проявитися, в першу чергу, через
хвороби хребта — порушенням постави, плоскостопістю, порушенням функцій
органів черевної порожнини тощо.

Силові навантаження позитивно впливають на стан здоров'я,
працездатність, витривалість, спритність, швидкість. Так, неврози,
психоемоційні перевантаження, труднощі в адаптації до умов життя у людей із
слабкою фізичною силою виникають в п'ять разів частіше ніж з осіб із добре
розвиненою м'язовою системою. Систематичні силові навантаження є хорошим
засобом стимуляції адаптаційних механізмів організму, затримки процесів
старіння. Тому оптимальний рівень розвитку сили є дієвим фактором
попередження цих захворювань і забезпечення локомоторної та
енергоутворюючої функцій організму.

Друга, не менш важлива причина використання великої кількості силових і
швидкісно-силових вправ, зумовлена прагненням чоловіків мати хорошу
будову тіла. Саме цей естетичний мотив є значно дієвішим стимулом до
самостійних і систематичних занять, ніж навіть міркування щодо міцного
здоров'я. Таким чином, велике оздоровче значення силових вправ і. позитивна
мотивація чоловіків до них, з одного боку, та диспропорція; розвитку м'язів, —
з іншого, і зумовили вибір силових вправ.

Застосування комплексів спеціальних силових вправ з обтяженою вагою
30-50% від максимальної сприяє значному підвищенню швидкісних
можливостей (до 18%), Використання обтяжень вагою 70-90% від
максимальної призводить до пропорційного розвитку швидкісних, силових,
швидкісно-силових якостей. До того ж застосування цієї програми забезпечує
постійне збереження досягнутого рівня швидкісно-силової підготовки,

Для збільшення м’язової сили чоловіків з низьким рівнем фізичного стану
рекомендується виконувати атлетичні вправи в 5 – 6 підходах. Кожна вправа
повторюється 8 – 12 разів, тривалість відпочинку між серіями 1,5 – 3,0 хв.
Вправи виконуються у повільному і середньому темпах (режим збільшення
м’язової маси).

Особам з середнім рівнем фізичного стану рекомендується для
самостійного виконання вправи у 4 – 5 підходах з величиною обтяжень 10 – 15
разів і тривалістю відпочинку 1,0 – 2,0 хв. Темп виконання – середній.

Методика розвитку сили для представників з високим рівнем фізичного
стану дещо відрізняється:  кількість підходів зменшується до 3  –  4  разів,  а
кількість повторень збільшується до 15 – 25 разів. Вправи рекомендується
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виконувати у швидкому темпі з тривалістю перерв між підходами 30-60 сек.
Потрібно зауважити, що зміна темпу силових вправ, чергування їх із вправами
н гнучкість і розслаблення між підходами, складають великі можливості для
вдосконалення рухового і вестибулярного апарату. В свою чергу, комплекси
силових вправ доцільно чергували з оптимальними циклічними і швидкісними
вправами, що обумовлюють хороший ефект розвитку витривалості.

Орієнтовний розподіл засобів оздоровчого комплексного тренування
протягом тижня подано в табл.2.

Таблиця 2
Розподіл засобів оздоровчого тренування

Дні тижня Спрямованість вправ Методи
Понеділок Витривалість,

спритність
Рівномірний,
повторний, ігровий

Вівторок Силові і швидкісно-
силові якості,
швидкість, гнучкість

Повторний, ігровий

Середа Витривалість,
спритність

Рівномірний,
перемінний, повторний,
ігровий

Четвер Силові і швидкісно-
силові якості, швидкість

Повторний, ігровий

П’ятниця Витривалість,
швидкісна витривалість

Рівномірний,
повторний,
інтервальний

Субота Силові якості,
спритність гнучкість

Повторний, перемінний,
ігровий

В залежності від індивідуальних можливостей, а також графіку навчання
набір вправ дозволяє дещо змінювати. Водночас спрямованість і черговість
вправ були постійно. Таким чином запропонована технологія підготовки
молодих осіб до самостійних занять фізичними вправами є комплексною, з
використанням великої кількості засобів і методів впливу зорієнтованих на
особистість кожного.
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Cotov J., Sapognic O.
WAYS OF BRINGING OF POPULATION IN TO INDEPENDENT
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Annotation. In the article the ways of bringing of young people in to

independent employments by physical exercises which foresee application of
complex of the educate influencing are considered, developments of the program of
employments, correlation of facilities of training, dosage of loading.
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Ходинов В.Н.
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОЙ И

ГОРОДСКОЙ ШКОЛЕ
Радомская политехника

Школа является главной, кроме семьи, организацией, влияющей на
становление молодых людей, где физическое воспитание может играть
решающую роль в формировании позитивных влияний, связанных с
физической активностью на всех уровнях, от элементарной до спорта высших
достижений.

Богатая и длинная история физического воспитания в школьных
программах европейских стран свидетельствует о том, что оно стало
неотъемлемой частью воспитательной системы современной цивилизации.

Б. Грум определяет физическое воспитание как процесс приготовления
учащихся к самостоятельной, приносящей радость культуре двигательной
активности на протяжении всей жизни. Школьное физическое воспитание
должно вооружить учащихся в мнение о необходимости в поддержании своей
физической формы на необходимом уровне. Этой цели должны быть
подчинены все действия не только самих учителей физической культуры, но и
всей школьной программы.

Группа английских экспертов, собранных в 1999 году министром
образования, определила физическое воспитание, как процесс обучения, где
главным компонентом является собственное тело. Различные формы
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спортивной активности могут разнообразить процесс обучения. Одновременно
этот процесс должен стимулировать участие в спорте.

Сама двигательная активность, целью которой было бы только
физическое здоровье, уже не является основным поводом включения
физического воспитания в школьные программы. К слову, и сама концепция
физического совершенства переживает эволюцию. Еще не так давно главным
было обладание спортивной формой, позволявшей показывать лучшие
результаты в тестах, соревнованиях. Современный акцент передвигается в
сторону физической формы, определяющей и укрепляющей здоровье учащихся.

Однако, при наличии самых современных программ, которые базируются
на лучших характеристиках современных исследований ведущих ученых,
существуют определенная разница в реализации передовых направлений в
школах сельских и городских.

На примере двух школ в центральной Польше, городской в Варке и
сельской в Вроцишеве, сделана проба анализа физической подготовленности
учащихся четвертых классов. Необходимо заметить, что оснащенность
спортивными снарядами обеих школ примерно одинакова. Единственная
существенная разница в размерах спортивного зала. В Варке построен новый
полнометражный спортивный объект, а во Вроцишеве на вооружении
небольшой, малогабаритный спортзал. По результатам физического
воспитания, популярного в Польше, теста профессора Здислава Хроминского
(бег 60м., бросок на дальность медбола весом 3 кг., бег 1000м. мальчики и
600м. девочки) (рис. 1-6) выяснилось, что учащиеся малой сельской школы по
физическим показателям, однако, превосходят своих ровесников городской
школы. Лучше оборудованной инфраструктуре успешно противопоставились
педагогический профессионализм учителей физвоспитания, безошибочная
методика проведения занятий, заинтересованность результатах своей работы.

Бег мальчиков на 60м.
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Рис. 1. Результаты бега на 60 м. мальчиков
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Бег девочек на 60 м.
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Рис. 2. Результаты бега на 60 м. девочек
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Рис. 3. Результаты броска медбола мальчиков
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Результаты тестов продемонстрировали незначительное преимущество в
физическом развитии детей сельской школы из Вроцишева. Для
представленного контингента продемонстрированный фактор играет
значительную роль по двум причинам. С одной стороны на лицо
положительное влияние учителя физической культуры в сельской школе,
который сумел так организовать занятия, что, не смотря на беднейшую
инфраструктуру в своей школе, заинтересовал учащихся, родителей, учителей,
руководство тематикой укрепления здоровья, что привело к лучшим
результатам в проведенном тесте профессора Хроминского. С другой, в
соответствии с нормативами теста и в городской, и в сельской школе
результаты, показанные учениками свидетельствуют об общей недостаточной
физической подготовке. В отдельных тестах спортивные показатели учеников
не вписываются в удовлетворительную схему в 50% от общего числа учащихся.
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Рис. 6. Результаты бега на 600 м. девочек
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По всему видно, что и Польское и Украинское образование имеет
подобные проблемы и задачи - как повысить физическую работоспособность
учащихся, а вместе с ним и уровень здоровья подрастающего поколения.
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МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА
РЕАБІЛІТАЦІЇ

Коцан І.Я., Моренко А.Г.
ЕЛЕКТРИЧНА АКТИВНІСТЬ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В УМОВАХ

РЕАЛІЗАЦІЇ ТОНКИХ ФАЗНИХ РУХІВ КИСТІ
Волинський державний університет імені Лесі Українки

При дослідженні рухової функції різних частин тіла більшість авторів
підкреслюють певну недостатність існуючих даних для однозначного
розуміння центральних механізмів створення і реалізації моторної команди.
Дана проблема, не дивлячись на кількість робіт, що їй присвячені, потребує
додаткових досліджень. У зв¢язку з цим вивчення електроенцефалографічних
корелятів налаштування і реалізації фазних циклічних рухів поверхневого
м¢язу-згинача пальців кисті виявляється досить перспективним.

Контингент та методика власних досліджень. В наших дослідженнях
всього взяло участь 10 чоловіків 21-22 років. Усі були здоровими, праворукими
за самооцінкою і загальноприйнятими мануальними тестами (Брагіна,
Доброхотова, 1981).

Показником інформаційних процесів в умовах адекватного тестування
вважалась електрична активність кори головного мозку. Реєстрація
електроенцефалограми здійснювалась з використанням системи комп¢ютерної
електроенцефалографії “ДХ-4000 Practic” (Харків, 2000). У функціональних
пробах підготовки до здійснення рухів аналізувались 6-секундні відрізки часу,
у решта функціональних пробах - 10-секундні відрізки. Епоха аналізу складала
640 мсек з 50% перекриттям. Електроди для реєстрації ЕЕГ розміщувались за
міжнародною системою 10-20. Під час експерименту досліджувані знаходились
у звуко- і світлонепрониклій камері.

Для оцінки ЕЕГ-даних мозку була використана комп’ютерна програма
кореляційного аналізу, яка включала визначення коефіцієнтів кореляцій (r) і
частки значних та високих кореляцій у сумі всіх можливих /%%/ в правій та
лівій півкулях. В наших дослідженнях враховувались значимі (r = 0,5-0,69) та
високі (r = 0,70 і вище) кореляції. У частотному спектрі ЕЕГ досліджувався
альфа-діапазон як корелят внутрішньокоркових процесів, пов¢язаних з
переробкою інформації, механізмами пам¢яті, функціональної взаємодії
структур великих півкуль (Фарбер, Анісімова, 2000).

Під час реєстрації електроенцефалограми досліджувані знаходились у
зручній позі, напівлежачі, із закритими очима. Передпліччя знаходились у
фіксованому положенні на підлікотниках. Електричну активність кори
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головного мозку реєстрували у стан функціонального спокою, при підготовці
до здійснення стереотипних і нестереотипних рухів, в умовах здійснення
стереотипних і нестереотипних рухів.

Стан підготовки до здійснення рухів створювали парою звукових
стимулів. Після першого сигналу досліджуваний повинен був приготуватись до
дії, після другого - здійснювати дію. Електричну активність реєстрували після
першого сигналу до початку руху. Стан підготовки до дії розглядали як
ідеомоторну діяльність (Ільїн, 2003, Юсевич, 1963).

В якості стереотипних рухів використовували прості циклічні фазні рухи
згинання-розгинання пальців кисті (Юсевич, 1963; Іоффе, 1991, 2003). Перед
проведенням експерименту у досліджуваних виробляли рухову навичку
виконання подібного руху з визначеною інтенсивністю (ледь торкатись
кінчиками пальців до проекції на шкірі проксимальної частини п¢ястку) та
частотою (рух у секунду). Частоту виконання згинань-розгинань пальців кисті
задавали за допомогою метроному. Нестереотипними рухами вважали фазні
згинання досліджуваними почергово пальців кисті у послідовності, що
задавалась експериментатором безпосередньо перед виконання руху (Юсевич,
1963; Іоффе, 1991, 2003).

При обробці отриманих даних використовувались методи варіаційної
статистики з оцінкою t-критерія Стьюдента.

Аналіз результатів власних досліджень. Фонова ЕЕГ відзначається
утворенням тісного кореляційного зв’язку між симетричними лобними
частками (r= 0,71±0,09) (рис. 1). Значною тіснотою в обох півкулях кори
головного мозку характеризуються кореляції між лобною і скороневою
частками (справа r= 0,54±0,08, зліва r=0,55±0,07), скроневими і центральними
частками (справа r= 0,52±0,09; зліва r= 0,52±0,07). В правій півкулі виявлено
значний кореляційний зв’язок між тім’яною і потиличною частками (r=
0,56±0,08). Відповідно до утворених зв¢язків більшою взаємозв¢язаною
активністю (часткою значних і високих кореляцій) відзначались симетричні
лобні і скроневі ділянки. (табл.1, рис. 1). Частка значних і високих
кореляційних зв¢язків є більшою у правій півкулі (4,5%), порівняно з лівою
(3,3%).

Підготовка до реалізації стереотипних рухів кистю правої руки
відзначалась значним поширенням кореляцій між усіма частками кори
головного мозку (рис. 1.). Частка значних і високих кореляцій серед усіх
можливих була більшою, порівняно станом спокою. Між симетричними
лобними частками відзначено високий кореляційний зв¢язок (r= 0,72±0,08).
Найбільшою взаємозв¢язаною активністю характеризувались симетричні лобні,
центральні, а також ліва тім¢яна частка. В цілому частка значних і високих
кореляцій у лівій півкулі (12,2%) була більше за таку у правій півкулі кори
головного мозку (10,0%).

Під час підготовки до здійснення стереотипних рухів кистю лівої руки
встановлено певне зниження тісноти кореляційних зв¢язків, порівняно з
виконанням даної діяльності кистю правої руки. Між ділянками кори головного
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мозку були реалізовані значні за тіснотою кореляційні зв¢язки (рис. 2.).
Найвищі показники частки високих і значних кореляцій серед усіх можливих
були зареєстровані в лівих центральній (12,1%) і тім¢яній (13,6%) частках (табл.
1, рис. 2). Досить істотними дані показники були також в лівій скроневій
(8,1%), правих центральній (9,4%) і тім¢яній (10,9%) частках кори головного
мозку. В цілому частка значних і високих кореляцій серед усіх можливих в
лівій півкулі (7,5%) дещо перевищувала таку у правій півкулі (6,4%).

Таблиця 1
Частка значних і високих кореляцій окремих ділянок кори головного

мозку у сумі всіх можливих, %% в умовах підготовки та реалізації
стереотипних рухів

Підготовка до
стереотипних рухів

Реалізація
стереотипних рухівСтан

функціонального
спокою лівою

рукою
правою
рукою

лівою
рукою

правою
рукою

В
ід

ве
де

нн
я

s d s d s d s d s d
F 7,2 7,1 3,5 2,9 13,4 15,8 4,0 4,0 7,1 3,8
T 6,1 6,1 8,1 3,1 7,5 5,5 3,5 3,2 6,5 0
С 3,0 3,0 12,1 9,4 13,3 12,7 3,5 3,2 3,2 0
P 0 3,2 13,6 10,9 15,8 10,2 0 3,2 3,0 3,2
O 0 3,2 0 5,5 10,9 5,8 0 3,2 9,3 3,1

півкулі 3,3 4,5 7,5 6,4 12,2 10,0 2,2 3,4 5,8 2,0

Умовні позначки до табл. 1- 2:
F, T, C, P, O – відповідно лобні, скроневі, центральні, тім¢яні і
потиличні частки. S - ліва півкуля; D – права півкуля.

Реалізація стереотипних рухів кистю правої руки в цілому
характеризується зниженням тісноти утворених кореляцій, порівняно зі станом
підготовки до даної діяльності (р£0,05). Відзначено чіткий малюнок поширення
значних кореляцій, що об¢єднюють частки лівої півкулі (рис. 1). Симетричні
кореляційні зв¢язки зареєстровані лише між лобними (r= 0,66±0,09) і
потиличними (0,53±0,06) частками кори головного мозку. Відповідно частка
значних і високих кореляцій серед усіх можливих у правій півкулі (5,8%)
значно перевищує таку у лівій півкулі (2,0%). Посеред інших часток лівої
півкулі більшим рівнем взаємозв¢язаної активності відзначаються лобна (7,1%),
скронева (6,5%) і потилична (9,3%) частки.

Виконання стереотипних рухів кистю лівої руки також відзначається
достовірним зниженням тісноти кореляційних зв¢язків по всьому скальпу,
порівняно зі станом підготовки до цих рухів (р£0,05). Значні кореляції
встановлені між симетричними лобними частками (r= 0,65±0,09), скроневою і
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центральною частками як у правій (r= 0,052±0,09), так і у лівій (0,051±0,07)
півкулях,  а також між правими тім¢яною і потиличними частками (0,051±0,08)
кори головного мозку. Встановлено переважання частки значних кореляцій
серед усіх можливих у правій півкулі, порівняно з лівою.

Стан підготовки до реалізації нестереотипної рухової діяльності кистю
правої руки характеризувався широким поширенням по скальпу значних і
високих кореляційних зв¢язків (рис. 1). Тіснота кореляцій при цьому
перевищувала такі, що реєструвались як в стані спокою, так і за умов
підготовки до стереотипних рухів правою рукою (р£0,05). Високі кореляції

 Fs Fd

Ts

Cs

Ps

 Os Od
Підготовка до

стереотипних рухів
Підготовка до

нестереотипних рухів
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бадьорості

Здійснення
стереотипних рухів

Здійснення
нестереотипних рухів

Рис. 1. Динаміка електричної активності кори головного мозку у спокої та
при підготовці й здійсненні різних рухів кистю правої руки

Td

Cd
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Умовні позначки до рис. 1- 2:
 значні кореляційні зв¢язки (0,5 < r > 0,7)
високі кореляційні зв¢язки (r³ 0,71)
 частка значних високих кореляцій коливається в межах від 1% до 6%.

 частка начних високих кореляцій коливається в межах від 6,1 % до 12%.
 частка значних високих кореляцій коливається в межах від 12,1 % до 18% і більше.

 F. T, C, P, O – відповідно лобні, скроневі, центральні, тім¢яні і потиличні
частки.
S - ліва півкуля; D – права півкуля.

Підготовка до
стереотипних рухів

Підготовка до
нестереотипних рухів

Стан спокійної
бадьорості

Здійснення
стереотипних рухів

Здійснення
нестереотипних рухів

Рис. 2. Динаміка електричної активності кори головного мозку у спокої та
при підготовці й здійсненні різних рухів кистю лівої руки
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відмічені між симетричними лобними (r= 0,72±0,09), тім¢яною і потиличною
частками як у правій (r= 0,075±0,07), так і у лівій (r= 0,078±0,05) півкулях кори
головного мозку. Найбільша частка високих і значних кореляцій серед усіх
можливих зареєстрована у лівій лобній та симетричних тім¢яних і потиличних
частках (табл. 2.). Встановлено рівномірне представлення значних і високих
кореляцій у лівій (11,9%) і правій (11,6%) півкулях.

Таблиця 2
Частка значних і високих кореляцій окремих ділянок кори головного

мозку у сумі всіх можливих, % в умовах підготовки та реалізації
нестереотипних рухів

Підготовка до
нестереотипних рухів

Реалізація
нестереотипних рухівСтан

функціонального
спокою лівою

рукою
правою
рукою

лівою
рукою

правою
рукою

В
ід

ве
де

нн
я

s d s d s d s d s d
F 7,2 7,1 9,1 8,7 13,1 11,1 3,4 0 3,5 7,0
T 6,1 6,1 2,9 7,8 7,4 7,3 6,2 6,1 0 6,6
С 3,0 3,0 5,0 10,7 10,0 7,3 2,8 3,3 6,1 6,1
P 0 3,2 16,1 8,6 13,5 18,7 0 0 6,1 0
O 0 3,2 2,8 5,7 15,5 13,6 3,0 5,8 6,2 3,2

півкуля 3,3 4,5 7,2 8,3 11,9 11,6 3,1 3,0 4,4 4,6

Підготовка до нестереотипних рухів кистю лівої руки характеризувалась
загальним зниженням тісноти кореляційних зв¢язків, порівняно з даним видом
діяльності кистю правої руки (р£0,05) (рис. 1, 2). Разом з тим, порівняно з
підготовкою до стереотипних рухів цією рукою, тіснота кореляційних зв¢язків
по всьому “скальпу” була вищою. Між частками кори головного мозку
реалізовані значні кореляції з переважним поширенням останніх у правій
півкулі (8,3%) (рис. 2, табл. 2). Частка значних і високих кореляцій у лівій
півкулі відповідно становила 7,2 % і була найвищою і тім¢яній частці (16,1%).

Виконання нестереотипних рухів кистю правої руки відзначалося
істотним зниженням тісноти кореляційних зв¢язків по всьому скальпу,
порівняно зі станом підготовки до даного виду рухової діяльності (р£0,05)
(рис.1). Значні кореляції встановлені у лобно-скронево-центральних ділянках
кори головного мозку в правій півкулі, а також у центрально-тім¢яно-
потиличних ділянках – у лівій півкулі. Симетричні кореляції виявлені між
лобними (r= 0,57±0,07), центральними (r= 0,50±0,08) і потиличними (r=
0,53±0,06) частками. В цілому значні кореляції мали рівномірне поширення у
правій (4,6%) і лівій (4,4%) півкулях головного мозку.

Реалізація нестереотипних рухів кистю лівої руки також характеризується
загальним зниженням тісноти кореляційних зв¢язків, порівняно зі станом
підготовки до даної рухової діяльності (р£0,05). Встановлено значні
кореляційні зв¢язки між лобною, скроневою і центральною частками у лівій
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півкулі, а також між скроневою, центральною, тім¢яною і потиличною частками
у правій півкулі кори головного мозку (рис. 2). Більшою часткою значних
кореляцій серед усіх можливих в корі головного мозку відзначаються права і
ліва скроневі частки (рис. 2, табл. 2). В цілому значні кореляції є рівномірно
розподілені в обох півкулях мозку (табл. 2.).

Обговорення результатів власних досліджень.
Аналіз результатів наших досліджень вказує на характерні особливості

реалізації просторових відношень біоелектричних потенціалів у корі великих
півкуль головного мозку в залежності від виду рухової активності,
латеральності руки і міри вироблення рухової навички.

Електроенцефалограма стану функціонального спокою відзначається
помірним поширенням кореляційних зв¢язків між частками кори головного
мозку при деяким переважанні частки значних і високих кореляцій серед усіх
можливих у правій півкулі порівняно з лівою.

Ідеомоторна діяльність досліджуваних, пов¢язана з їх налаштуванням до
майбутніх рухів як правою, так і лівою рукою, незалежно від міри вироблення
рухової навички, відзначалась значним поширенням значних і високих
кореляцій між усіма частками кори головного мозку і істотним зростанням їх
частки серед усіх можливих, порівняно зі станом функціонального спокою.

Тіснота значних кореляцій та їх частка серед усіх можливих за умови
підготовки до нестереотипних (нових) рухів обома руками була вищою, ніж
при підготовці до стереотипних (звичних) рухів. На думку Юсевича (1963) зі
зростанням складності моторної реакції, збільшується скоординоване
збудження центральних і периферійних центрів, що обумовлюють повноцінне
виконання даної реакції.

Ідеомоторна активність, пов¢язана з реалізацією стереотипних і
нестереотипних рухів лівою рукою, супроводжувалась десинхронізацією альфа-
ритму, що виявлялось у загальному зниженні тісноти значних кореляційних
зв¢язків по всьому “скальпу” і їх частки серед усіх можливих, порівняно з
виконанням даної діяльності кистю правої руки. Подібна закономірність, на
нашу думку, може бути пов¢язана з меншою вправністю і тренованістю лівої
(неведучої) руки у праворуких досліджуваних. Однакове рухове завдання лівою
рукою потребувало більших зусиль, ніж ведучою (правою) рукою.

Налаштування до стереотипних (звичних) рухів супроводжувалось в
цілому вищим рівнем взаємозв¢язаної активності в лівій півкулі, порівняно з
правою незалежно від того, якою рукою планувалось виконувати рухове
завдання. Найбільшою взаємозв¢язаною активністю характеризувались лобні,
центральні, тім¢яні ділянки. Наші дані повністю відповідають даним Фарбер,
Анісімової (2000), Бондаря, Федотчева (1999) про переважну роль лівої півкулі
в організації довільних рухів як правою, так і лівою рукою.

Аналіз міжпівкульної асиметрії поширення кореляційної активності за
умов підготовки до нестереотипних (нових) рухів лівою рукою виявив більші
показники частки значних кореляцій серед усіх можливих у правій півкулі, а
також симетричний розподіл кореляцій в обох півкулях – при підготовці до
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рухів правою рукою. Курова, Черемушкіна, Ашкіназі (2003) не виключають, що
при підготовці до складних, незвичних рухів ведучою рукою у праворуких
обстежуваних крім лівопівкулевих тім¢яно-потиличних часток можливе
задіювання інших рухових областей кори, у тому числі структур правої півкулі.

Незалежно від міри вироблення рухової навички, реалізація рухів обома
руками характеризується істотним зниженням тісноти реалізованих у корі
великих півкуль кореляцій, порівняно зі станом підготовки до даної діяльності.
Відзначено чіткий розподіл просторових відношень біоелектричних
потенціалів, що визначав характерні риси коркового забезпечення конкретної
рухової діяльності. Основним елементом цього розподілу, на думку
Іваницького (1993) є динамічні коркові структури, названі фокусами
підвищеної взаємодії. Фокус підвищеної взаємодії представлений областями
кори, які характеризуються найбільшою кількістю зв¢язків. Конструкція фокусу
забезпечує синтез інформації, яка потрапляє до нього з інших відділів кори і
підкоркових утворень.

В умовах виконання стереотипних рухів кистю правої руки встановлено
фокус підвищеної взаємодії часток кори головного мозку у лівій півкулі –
ділянки цієї півкулі були послідовно з¢єднані між собою значними зв¢язками.
Відповідно і частка значних кореляцій серед усіх можливих була вищою теж у
лівій півкулі. Реалізація стереотипних рухів кистю лівої руки супроводжувалась
вищою кореляційною активністю правої півкулі при активному залученні до
діяльності симетричних лобних, скроневих, центральних часток, а також
правих тім¢яної і потиличної ділянок. Чіткий фокус підвищеної взаємодії при
даних рухах лівою рукою не реєстрували. Подібна асиметричність активації
кори правої і лівої півкуль голового мозку пов’язана зі структурно-
функціональними особливостями іннервації лівого і правого боків тіла. Центри,
регулюючі діяльність лівого боку тіла локалізуються у правій півкулі, правого
боку – у лівої півкулі.

Виконання нестереотипних рухів супроводжувалось формуванням чітких
і асиметричних фокусів підвищеної взаємодії у передніх і задніх асоціативних
зонах кори головного мозку. При цьому, нестереотипні рухи кистю правої руки
були пов¢язані зі встановлення фокусу підвищеної взаємодії у передній
асоціативній зоні (лобна, скронева, центральна ділянки) правої півкулі і у
задній асоціативній зоні (центральна, тім¢яна, потилична ділянки) лівої півкулі.
Реалізація даних рухів лівою рукою відзначалась на ЕЕГ в певній мірі
зворотною картиною. Вказані фокуси підвищеної взаємодії були локалізовані у
протилежних півкулях і відзначались ширшим залученням додаткових часток
кори головного мозку. У лівій півкулі фокус підвищеної взаємодії
локалізований в передній асоціативній зоні (лобна, скронева, центральна
ділянки), у правій півкулі - в задній асоціативній зоні (скронева, центральна,
тім¢яна, потилична частки).

Разом з тим, розподіл значних кореляцій у півкулях головного мозку є
рівномірним як при рухах правою рукою, так і при рухах лівою рукою. Згідно з
дослідженнями Фарбер, Анісімової (2000), Бондаря, Федотчева (1999) в умовах
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здіснення складних рухів посилюється білатеральність функціональних
об¢єднань коркових зон в альфа-діапазоні ЕЕГ.

Таким чином, в процесі виконання довільних фазних рухів різного
характеру у корі великих півкуль мозку формуються пластичні функціональні
об¢єднання коркових структур. Характер цих об¢єднань, участь тих чи інших
ділянок кори визначається конкретними задачами діяльності. У незвичних
умовах, при необхідності формування нових моторних програм, посилюється
білатеральність організації діяльності і істотно зростає міра залучення лобних
часток кори у функціональні блоки (фокуси підвищеної взаємодії), що
складаються.

Висновки:
1. Встановлено істотне зростання рівня просторової синхронізації електричних
процесів у корі головного мозку під час ідеомоторної активності
досліджуваних, особливо за умов налаштування до нестереотипної рухової
діяльності.
2. Встановлено виражену перевагу лівопівкулевої активації за умов
налаштування до стереотипних рухів, незалежно від того, якою рукою
планувалось виконання рухового завдання; при виконанні нестереотипних
рухів посилювалась білатеральність участі півкуль у забезпеченні даної рухової
активності.
3. Незалежно від міри вироблення рухової навички, виявлено десинхронізацію
альфа-ритму під час ідеомоторної активності, пов¢язаної з реалізацією рухів
лівою рукою, порівняно з виконанням даної діяльності кистю правої руки.
4. На фоні істотного зменшення тісноти значних кореляцій по всьому “скальпу”
та їх частки серед усіх можливих при виконанні рухів різного характеру
встановлено чіткий розподіл просторових відношень біоелектричних
потенціалів, що визначав характерні риси коркового забезпечення конкретної
рухової діяльності.
5. В умовах виконання стереотипних рухів правою рукою встановлено фокус
підвищеної взаємодії часток кори головного мозку у лівій півкулі, лівою рукою
– фокус підвищеної взаємодії не реєстрували: відзначали активне залучення до
діяльності часток обох півкуль при деякій перевазі правої півкулі.
6. Фокуси підвищеної взаємодії при виконанні нестереотипних рухів кистю
правої руки встановлено у передній асоціативній зоні правої півкулі і у задній
асоціативній зоні лівої півкулі. При реалізація даних рухів лівою вказані
фокуси підвищеної взаємодії були локалізовані у протилежних півкулях і
відзначались ширшим залученням додаткових часток кори головного мозку.
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Kotsan I.J., Morenko A.G.
ELECTRIC ACTIVITY OF A BARK OF A BRAIN IN CONDITIONS OF

REALIZATION THIN PHASE MOVEMENTS OF A BRUSH
Annotation. 10 healthy young men of 21-22 years have taken part in our

researches.  For  an  estimation  of  the  ЭЭГ-DATA of  a  brain  in  an  alpha  -  range  the
computer program of the correlation analysis which included definition of factors of
correlation (r) і densities of significant and high correlations in the sum of all possible
/%%/ has been used. Electric activity of muscles registered in a condition of
functional rest, preparation and realization of stereotyped and not stereotyped
movements. During researches substantial growth of a level of spatial
synchronization of electric processes in a bark of a brain during time idiamotor
activity researched is established, is especial under condition of preparation of not
stereotyped impellent activity. In conditions of realization of stereotyped movements
the right hand establishes focus of the raised interaction of shares of a bark of a brain
in the left hemisphere, the left hand - marked active involving in work of shares of
both hemispheres. Focuses of the raised interaction at performance of not stereotyped
movements by a brush of the right hand are marked in a forward associative zone of
the right hemisphere and in a back associative zone of the left hemisphere. At
realization of the given movements by the left hand the specified focuses were
lokalizatied in opposite hemispheres and were characterized by wide involving of
additional shares of a bark of a brain.

___   ___   ___   ___
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Коцан І.Я., Козачук Н.О., Журавльов О.А., Бойчук М.П.
ДИНАМІКА ІНТЕНСИВНОСТІ ЧАСТОТНИХ ПІДДІАПАЗОНІВ

АЛЬФА-РИТМУ ПІД ЧАС РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОК, ЯКІ
ЗАЗНАЛИ ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ

Волинський державний університет ім. Лесі Українки

Актуальність Електроенцефалографічні дослідження жителів радіаційно
забруднених регіонів складають сьогодні незначну частку робіт, присвячених
вивченню віддалених наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Однак дані про
реакцію нервової системи і, зокрема, кори головного мозку на вплив малих доз
іонізуючого випромінювання дали б можливість більш раціонально
організувати систему оздоровчих заходів в зонах радіаційного контролю та
оптимізувати навчальні програми в освітніх закладах різних рівнів. Значення а-
ритму як надійного індикатора функціонального стану мозку сьогодні є
загальновідомим. Особливості його локальної і просторової синхронізації є
інформативним показником для оцінки психофізіологічних функцій і
нейрофізіологічних процесів (Разумникова О.М., 2003; Свидерская Н.Е.,
Прудников В.Н., Антонов А.Г., 2001; Фарбер Д.А., Вильдавский В.Ю., 1996;
Иваницкий А.М., Подклетнова И.М., Таратьгаова Г.В., 1990). Однак практично
недослідженим залишається питання впливу екзогенних факторів, зокрема,
таких, як іонізуюча радіація, на формування електрогенезу кори на різних
частотах альфа-активності.

Виходячи із цього, метою цієї роботи було вивчення особливостей
електричної активності кори головного мозку в піддіапазонах альфа-ритму за
умов постійного проживання на радіоактивно забрудненій території. Методи та
організація дослідження

У дослідженні брали участь студенти Волинського державного
університету імені Лесі Українки. Всього 60 осіб жіночої статі віком 17-18
років, здорових за даними соматичного та неврологічного обстеження (медична
картка 086/у), праворуких. Із них було сформовано 2 групи обстежуваних осіб:
експериментальну (30 осіб, що проживають в умовах хронічного впливу малих
доз радіації з моменту народження) та контрольну (ЗО осіб з відносно
екологічно чистої зони). Особи, які склали експериментальну групу, проживали
на території Волинської області із сумарною щільністю радіаційного
забруднення 1-5 Кі/км2. Всі досліджувані були ознайомлені з умовами
обстеження і виразили добровільну згоду на участь у ньому. Особливості
просторового розподілу інтенсивності піддіапазонів альфа-активності
вивчалися у таких експериментальних станах: стан спокою з закритими очима
(фон); стан спокою з фіксацією поглядом точки; розв'язування анаграм
("Анаграми"); вирішення просторових завдань ("Просторові завдання");
виконання математичних дій ("Математичний тест"); фотостимуляція. Фонова
активність реєструвалась в положенні сидячи при закритих очах. "Фон" з
відкритими очима реєструвався в тому ж положенні, але при відкритих очах з
фіксацією точки. Розумове навантаження збільшувалось в такій послідовності:
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"Анаграми" - "Просторові завдання" - "Математика". Рішення анаграм полягало
у тому, що із наборів літер необхідно було скласти слова. Просторові завдання
вимагали з'ясувати, різні чи однакові фігури. Математичні тести полягали у
виконанні дій додавання, віднімання, множення, ділення. Фотостимуляція
здійснювалась у вигляді регулярних спалахів світла частотою Ю Гц.
Електрична активність кори головного мозку досліджувалась за допомогою
системи комп'ютерної електроенцефалографії "БХ-5000Р", розробленої НВП
"БХ-системи" (Харків). Епоха аналізу складала 60 секунд. Електроди для
запису ЕЕГ розміщувалися за міжнародною системою 10/20 у 16 симетричних
точках лівої і правої півкуль головного мозку. Префронтальних (Ррь Ррг)?
задньо-лобних (Р3; РД бічних лобних (Р7; Рв), передньоскроневих (Т3;  Т4),
центральних (С3; СД задньоскроневих (Т5; Т6), тім'яних (Р3; Р4), потиличних (О
ь О2). . Інтенсивність електрогенезу визначалась шляхом Фур'є-перетворення
параметрів кривої електричної активності. Отримані параметри приводились до
ум. мкВ. Методом топографічного картування аналізувався просторовий
розподіл показників інтенсивності аі-ритму (7,5-9,5 Гц), а2-ритму (9,5-11,5 Гц) і
а3-ритму (11,5-13,5 Гц) та його динаміка в процесі розумової діяльності.
Експериментальні дані були оброблені з використанням стандартних методів
параметричної ({-критерій Стьюдента) та непараметричної (Д¥-критерій
Вілкоксона) статистики (залежно від характеру розподілу значень). Результати
дослідження та їх обговорення В результаті проведених досліджень нами
встановлено, що в стані спокою з закритими очима максимальні значення
інтенсивності аг, аг- і а3-ритму у досліджуваних обох груп відмічалися в
тім'яно-потиличних ділянках. Міжпівкулева асиметрія амплітудних показників
не виявлена в жодному піддіапазоні альфа-ритму ні в контрольній, ні в
експериментальній групі. Ці особливості відповідають віковим нормам
(Жаворонкова Л.А., Габова А.В., Кузнєцова Г.Д. и др.., 2003; Жаворонкова
Л.А., Холодова Н.Б., Гогитидзе Н.В. и др., 1998; Ващенко Е.А., 1993). В різних
піддіапазонах а-ритму по-різному проявлялася реакція десинхронізації, що,
можливо, зв'язано зі специфікою взаємовідношень модулюючих систем мозку
(Мищук Т.З., Чайченко Г.М., Зима И.Г., 1995). Найбільше міжгрупових
відмінностей реактивності інтенсивності виявлено в а і-ритмі, тоді як найменша
їх кількість - в аг-піддіапазоні. В контрольній групі блокада агпіддіапазону при
відкриванні очей відмічалася переважно у постцентральних ділянках, а при
переході до розумової діяльності набувала генералізованого характеру. В той
же час депресія аі-ритму у досліджуваних експериментальної групи була слабо
виражена як при відкриванні очей, так і при розумовій діяльності, і стосувалася
в основному лобних ділянок (рис. 1).

Стрілка вгору на місці відповідного відведення вказує на зростання
інтенсивності, стрілка вниз - на зменшення. Е - експериментальна група; К -
контрольна група. Літерами позначені: Фл - спокій з відкритими очима; А -
анаграми; П - просторові завдання; М - математичний тест; Ф" -
фотостимуляція.
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Рис. 1. Достовірні зміни інтенсивності α-ритму при порівнянні різних
експериментальних ситуацій зі станом спокою з закритими очима

Десинхронізація а2-ритму як в експериментальній, так і в контрольній
групі мала генералізований характер. Це, на нашу думку, є ще одним
свідченням відсутності патологічних змін біоелектричної активності кори.
Активація передньоскроневих зон кори головного мозку в експериментальній
групі відбувалася в міру ускладнення розумової діяльності, причому спочатку
цей процес поширювався в правій півкулі, а потім — в лівій. Активація
тім'яних ділянок здійснювалася при переході до розумової діяльності, але
тільки у правій півкулі (рис. 2).

Рис. 2. Достовірні зміни інтенсивності а2-ритму при порівнянні
різних експериментальних ситуацій зі станом спокою з закритими очима.
Стрілка вгору на місці відповідного відведення вказує на зростання інтенсивності,
стрілка вниз - на зменшення. Е - експериментальна група; К - контрольна група.
Літерами позначені: Ф" - спокій з відкритими очима; А - анаграми; П - просторові
завдання; М - математичний тест; Ф" -фотостимуляція.
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Відомо, що середньочастотний а-компонент відображає загальну
активацію кори, яка забезпечується неспецифічною ретикулярно-таламічною
системою (Данилова Н.Н., 1985, 8перпегсі К., Оаіе А., 1982). Також, згідно
даних літератури (таизоуес >!., 2000), саме цей частотний діапазон в більшій
мірі зв'язаний з семантичними вербальними процесами. В той же час
парієтальні ділянки кори відносять до неокортикальних систем уваги (На§ег Р.,
Уоіг Н.Р., Сазег С. Еї аі., 1998), а їх взаємодія із скроневими ділянками
забезпечує вибіркову увагу в зоровій системі (Льітаев С.А., Шостак В.И., 1991).
Описані особливості активації цих ділянок у досліджуваних експериментальної
групи дають підставу говорити про те, що у них нижчий рівень вибіркової
уваги в процесі розумової діяльності. Ці результати підтверджують раніше
отримані нами результати, які свідчили про деяку „пасивність" а-системи у
людей, які зазнали хронічного впливу малих доз іонізуючої радіації (Журавльов
О.А., 2006). Аналізуючи аз-піддіапазон, треба відмітити, що при відкриванні
очей в експериментальній групі спостерігалася генералізована депресія, яка
зберігалася протягом виконання розумових тестів. В контрольній групі блокада
аз-ритму проявлялася лише на етапі виконання розумових завдань (рис. 3), що
пояснюється зв'язком аз-активності з вибірковими локальними процесами.
Показана його висока кореляція з інтелектом (Фарбер Д.А., Вильдавский В.Ю.,
1996). аг і а3-піддіапазони пов'язані із системами локального гальмування,
включення яких необхідне для вибіркової активації окремих зон кори,
"зацікавлених,, в тій чи іншій діяльності. У зв'язку з цим відмічають пряму
кореляцію потужності вказаних компонентів а-ритму з успішністю діяльності
(ГоревА.С, 1996; Лазарев В.В., 1992).

Рис. 3. Достовірні зміни інтенсивності а3-ритму при порівнянні
різних експериментальних ситуацій зі станом спокою з закритими очима.

Стрілка вгору на місці відповідного відведення вказує на зростання
інтенсивності, стрілка вниз - на зменшення.

Е - експериментальна група; К - контрольна група. Літерами позначені:
Ф" - спокій з відкритими очима; А - анаграми; П - просторові завдання; М -
математичний тест; Ф ' -фотостимуляція.
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При стимуляції мозку спалахами світла порівняно зі станом спокою змін
інтенсивності в жодному із підідапазонів а-ритму не виявлено. Динаміка
інтенсивності при виконанні інтелектуальних завдань практично відсутня.
Тільки при порівнянні просторового і математичних тестів виявлено менші
значення інтенсивності в передньолобних ділянках в першому із тестів.

Висновки:
1. Для осіб, які зазнали хронічної дії малих доз іонізуючої радіації не

характерні патологічні прояви основних нейрофізіологічних механізмів
коркової активності в піддіапазонах а-ритму.

2. В а2-піддіапазоні електричної активності відмічаються найбільш
генералізовані зміни амплітудних показників, що є свідченням високої
реактивності даного компоненту.

3. Найбільш виражені міжгрупові відмінності спостерігаються в аг
піддіапазоні.

4. Перехід до розумової діяльності викликає генералізовану депресію ос2- та
аз-піддіапазонів в обох групах, а в аі-піддіапазоні - тільки в контрольній.

5. Невербальна стимуляція мозку не викликає суттєвих змін інтенсивності
піддіапазонів а-ритму у досліджуваних як експериментальної так і
контрольної групи.
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Kotsan I., Kozachuk N., Zhuravlov O., Bojchuk M.
DYNAMICS OF FREQUENCY ALPHA-RHYTHM SUB-RANGES

INTENSITY DURING CEREBRATION OF WOMEN WHICH HAVE
TREATED TO CHRONIC ACTION OF IONIZING RADIATION

Ammotation. For the persons living in radioactive-polluted territories
pathological changes of the basic neurophysiologic mechanisms of cortical activity in
ct-rhythm sub-ranges are not characteristic. In a2-sub-range of electric activity are
marked most general changes of peak parameters that is the certificate of high
reactance of the given component. The most expressed intergroup differences are
observed in a 1-sub-range. Transition to cerebration causes general depression of a2-
and a3-sub-ranges in both groups, and ctl-sub-range - only in control group.
Nonverbal brain stimulation does not cause essential changes of intensity a-rhythm
sub-ranges at investigated of both experimental, and control groups.

___   ___   ___   ___
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Макаренко М.В., Лизогуб В.С.
ПРО ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ З ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ

ОСНОВНИХ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЮДИНИ ТА ЕТИКУ
НАУКОВЦЯ

Інститут фізіології їм. О.О.Богомольця НАН України,
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

Як писав І.П.Павлов: "Метод - сама найголовніша, основна річ. Від
методу, від способу дії залежить вся серйозність досліджень. При хорошому
методі і не дуже талановита людина може зробити багато. А при поганому
методі і геніальна людина буде працювати даремно і не отримає цінних, точних
даних". До висловлювань видатного вченого можна було б додати, що якщо ще
ця і не дуже талановита людина запропонує недосконалий метод, а інша, хоч і
"геніальна людина", без критичного аналізу адекватності цього методу
поставленим задачам його застосує, то це не лише нанесе шкоду науці взагалі,
але і дискредитує її як науковця. Можна ще зрозуміти авторів, які були
"піонерами" в розробленні тих чи інших методів для виявлення тих чи інших
властивостей індивідуальності. Адже вони були першими і багато чого було ще
не зрозумілим. Але коли на даному етапі розвитку науки все більше і більше
колись невідомого стає доказаним, в т.ч і методиках дослідження, то навряд чи
можна вважати доцільним застосування їх (різних методик) без перевірки на
адекватність та надійність. Секреторно-харчова умовнорефлекторна
методика з вивчення індивідуально-типологічних властивостей вищих відділів
центральної нервової системи, розроблена академіком Павловим І.П., і якою
користувались в усіх науково-дослідних інститутах та вищих навчальних
закладах Росії, а потім і всього Радянського Союзу, застосовувалась в
обстеженнях на тваринах. Як з'ясувалось, використовувати для людини ті тести,
що були інформативними з вивчення властивостей основних нервових процесів
на тваринах, непредставлялось можливим. Такий висновок був зроблений
Б.М,Тепловим -В.Д.Небиліциним і співробітниками їхньої школи. Ті методики,
якими користувались Красногорський М.І., Іванов-Смоленський О.Г. та ін. на
людях, не завжди були здатні дати відповідь на ряд питань з вивчення їх
властивостей вищої нервової діяльності. В кінці 50-их та початку 60-их років,
дотримуючись Павловських положень стосовно фізіологічної суті властивостей
основних нервових процесів, було запропоновано велику кількість методик з
вивчення індивідуальних особливостей на людині. З'явились групи науковців у
Москві, Ленінграді, Казані, Пермі, Свердловську, Києві, кожна із яких
рекомендувала свої підходи. Більшість методик так і не знайшли свого
подальшого застосування в реальному житті. Вони виявились не лише науково
не обґрунтованими, але представляли великі складності в їх технічному
обладнанні та експлуатації. Ті ж із них, що залишились та використовуються в
експериментах, потребують подальшого удосконалення, доказу надійності та
валідності. Останнє стосується майже всіх методик, включаючи і бланкові. На
сьогодні налічується більше 450 методик з вивчення індивідуальних
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особливостей людини. В дослідженнях їх застосовується біля двох десятків, і,
звичайно, різні автори для визначення одних і тих же якостей, як правило,
використовують і різні методичні підходи. В результаті таких досліджень
нерідко отримуються і різні дані. Особливо це чітко проявляється в
обстеженнях вікової фізіології, коли в однорідних (чи різнорідних) групах за
віком, статтю одні і ті ж властивості або мають відмінності, і навіть протилежні
(коли однорідні групи), чи їх немає (коли групи різнорідні). Нічим іншим, як
неадекватністю методик, такі дані пояснити не можна. Більше того, один і той
же експериментатор, на одних і тих же обстежуваних з виявлення однієї і тієї ж
властивості, але з застосуванням для цього різних методик, отримує і різні дані.
І до тепер, нажаль, залишається ще в силі "верховенство авторитету" при
користуванні деякими методиками, які хоч і не є адекватними виявленим
ознакам, проте автори їх мають високі титули і тому окремі експериментатори
застосовують такі методики в своїх обстеженнях. А деякі, ще не дуже
"титуловані" науковці, прикриваючись високими званнями рецензентів,
дозволяють давати огульну трактову отриманим результатам з введенням
навіть нових понять властивостей основних нервових процесів, Так, вони
вважають, що кількість крапок, нанесених на папір постукуванням карандашом
з максимальною швидкістю протягом 30 секунд (тепінг-тест), характеризує
стійкість нервової системи, а протягом 5 секунд - лабільність . Негативним і
незрозумілим явищем в області диференціальної психофізіології, фізіології
вищої нервової діяльності, психології, фізіології праці та спорту, як і вікової
фізіології, є і те, що навіть абсолютні значення величин сенсомоторного
реагування на навантаження різного ступеня складності у різних авторів різні.
За даними одних із них латентні періоди простих зорово-моторних реакцій у
студентів вузу знаходяться в межах 218 мс (мінімальний показник) - 270 мс
(максимальний показник), за даними других -відповідно, 115 мс та 149 мс ,
Причому, в обох випадках вік обстежуваних один і той же, але різниця в
показниках надто суттєва - 100 мс і більше. Інші автори приводять дані, згідно
яких у рядового складу військових цей показник дорівнює 160 ± 20 мс, у
керівників операторського профілю - 144 ± 12 мс. Те ж саме можна
продемонструвати і за показником рухової активності на дещо складніше
зорово-моторне навантаження - реакцію вибору. На однакових групах за віком і
професією у одних авторів ця величина в середньому дорівнює 227+11мс, у
інших -  370  ±  6  мс.  чи 396  ±  3,4  мс.  Різниця становить біля 150  -  170  мс.
Незрозумілості в "різнобої" отриманих даних на цьому не закінчуються. В
літературі можна зустрітись і з такими фактами, коли одному авторові інший
приписує те, про що перший ніколи і ніде не лише не писав, але від нього ніхто
цього і не чув. Причому, це представлено в посібниках, розрахованих на
користування студентами вузів. Є і інші приклади, коли застосовують (чи
описують) методики і розроблені до них прилади, на яких ці методики
реалізовані, але посилань на автора розробок немає, або видається як своє
власне. Дехто пішов ще далі. Достаменно знаючи автора наукових розробок,
вони (назвемо їх "професіоналами") переписують у нього його результати
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напрацювань, на які він затратив більше 30 років плідної праці, і видають від
своєї лабораторії. Після усних попереджень "не іти в науку не через ті двері", ці
"професіонали" через декілька місяців представляють уже свою варіацію даних,
похожу на попередню, але з відповідними змінами, зв'язаними із специфікою
контингента. Відзначимо, що для створення деяких нормативів для окремих
вікових груп онтогенезу, в даному випадку мова іде про створення шкал оцінок
рівнів нейродинамічних та сенсомоторних функцій, для чого були обстежені
тисячі людей протягом десятків років, у "професіоналів" вони з'явились надто
швидко - за декілька місяців. Дивно, але факт і це відбувається на наших очах, в
нашій присутності, в наш час і роблять це наші "професіонали". Ми свідомо не
називаємо в роботі прізвищ авторів, дані яких приведені в цій статті і особливо
тих, що "ідуть в науку не через ті двері", хоча, звичайно, вони у нас є.
Надіємось на їх порозуміння і в майбутньому не повторювати та не
використовувати свої "професійні" якості подібним шляхом, як і не бути
негативним прикладом для своїх учнів та співробітників. Науку слід творити
чистими руками. Звичайно, ці незрозумілості мають відношення до етичної
сторони людини і за її бажанням їх можна уникнути, Дещо складніше, і
особливо молодим науковцям - початківцям, зробити правильний вибір
методик, адекватних тим задачам, які необхідно вирішувати. Але і це
вирішується за рахунок ознайомлення та критичним аналізом літературних
джерел, що і допоможе зорієнтуватись у правильності вибору. Та і керівник, чи
консультант роботи також повинен мати уявлення та знати саме ті методики,
які відповідають вирішенню поставлених задач. На сьогодні отримані
експериментальні дані про те. що між силою нервової системи, яка оцінюється
за показником коефіцієнта сили по так званій рефлексометричній методиці
"згасання з підкріпленням" (відношення часу простої зорово-моторної реакції
на дію останніх подразників до часу реакції при дії перших) і якістю переробки
інформації з диференціювання позитивних та гальмівних подразників,
пред'являємих у різному темпі, яка є також характеристикою сили нервових
процесів, кореляційних зв'язків не виявлено . Ці результати дозволяють
стверджувати, що сила нервових процесів, яка характеризується якістю
виконання розумового навантаження, і сила нервової системи, яка
характеризується коефіцієнтом сили за відношеннями швидкості простих
сенсомоторних дій в кінці і на початку реагування, не є індикаторами однієї і
тієї властивості нервової системи, якщо взагалі можна погодитись з тим, що
коефіцієнт сили характеризує якусь із властивостей.

Доказом неадекватності коефіцієнта сили для оцінки сили нервової
системи є цілий ряд робіт, які це підтверджують, в т.ч. і шість кандидатських та
дві докторські дисертації. Особливо переконливим аргументом можуть
слугувати його зміни з віком. Так, у дошкільнят, учнів першого та другого
класів цей показник як поміж груп обстежених з різним рівнем функціональної
рухливості нервових процесів, так і у груп осіб з різним типом структури
серцевого ритму, та дітей з інтернату і гімназії, був однаковим ( 0,63-0,66-0,68
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відн.од.). Одним із методичних підходів оцінки сили нервових процесів є
визначенням результативності виконання розумового завдання (за кількістю
помилкових реакцій) на рівні функціональної рухливості нервових процесів.
Можна передбачити, що в окремих випадках співпадуть результати виявлення
сили нервових процесів з використанням такого підходу і оцінкою сили за
якістю чи кількістю виконання завдання з переробки інформації різного
ступеня складності, яка виявляється іншою методикою. Але, як показує
практика, такі співпадання надто рідкі і отримані дані майже не піддаються
логічному аналізу. Наприклад, у відмінників навчання вузу виявили саму
низьку силу нервової системи, яка діагностувалась на рівні функціональної
рухливості, і саму високу функціональну рухливість. Нагадаю, що у
павловських лабораторіях, якщо попадалась тварина з низькою силою нервових
процесів, то з нею уже ніякі обстеження з визначення інших властивостей не
проводились. З наведеним прикладом, з групою відмінників, особи з крайнє
низькими властивостями сили нервових процесів мають крайнє високу
функціональну рухливість. На завершення цього слід відмітити, що, за таким
методичним підходом виявлення властивості сили нервових процесів, її не
можна діагностувати без виконання тесту на визначення рівня функціональної
рухливості нервових процесів, що також не є оправданим. Заслуговує на увагу і
досить простий та доступний у виконанні методичний прийом, яким є так
званий тепінг-тест. З використанням даного тесту визначають різні властивості
основних нервових процесів. За думкою одних авторів показник тепінг-тесту
характеризує силу нервових процесів як одну із складових індивідуально-
типологічних властивостей, за думкою інших - лабільність, рухливість
нервових процесів. За показником цього тесту чітко диференціюються
індивідуальні відмінності між окремими людьми. Посилання на проф. Ільїна
Є.П., який пропонує силу нервових процесів оцінювати за типом кривих
динаміки максимального темпу руху кисті з урахуванням п'яти секундних
відрізків часу (протягом ЗО сек), не завжди відповідає реальності, поскільки
автори використовують лише виміри максимальної кількості рухових актів за
ЗО, чи 60, чи 120 секунд, які і є індикаторами типологічних властивостей вищої
нервової діяльності. Як і у випадку з коефіцієнтом сили, так і з величиною
максимального темпу нами були проведені співставлення з даними,
отриманими з використанням інших методик, в тому числі і методики з
визначення функціональної рухливості нервових процесів, яка перевірена на
надійність та валідність і, саме найважливіше, що її параметри мають високо
генетичну обумовленість. Порівняння результатів обстеження на одному і тому
ж контингенті людей, одних і тих же властивостей, але із застосуванням різним
методичних підходів, показало відсутність статистично значимих різниць
поміж груп з різними властивостями основних нервових процесів. На основі
цих даних зроблено висновок, що тепінг-тест, як методичний засіб, не може
вважатись критеріальним для оцінки з визначення індивідуально-типологічних
властивостей вищої нервової діяльності, яким є сила та функціональна
рухливість . Неадекватність методик виявляємим властивостям закономірно
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приведе до формування неправильних висновків, чого ні в якому разі допускати
не слід, А це може бути в тих випадках, коли методика виявляє не ті якості,
ознаки, чи властивості, на які вона направлена. Бажано б користуватись тими
тестами і методиками, які пройшли перевірку на надійність, прогностичну
валідність та визначеність генетичної обумовленості вивчаємих властивостей.

 Проведення обстежень з урахуванням даних положень дасть можливість
отримувати саме ті результати, що передбачено задачами, а це в свою чергу
підвищить цінність, об'єктивність та можливості аналізу експериментального
матеріалу і співставлення його у різних авторів в різних умовах їх отримання. І,
звичайно, складовою частиною ефективності і об'єктивності наукових
розробок, наряду з адекватними методичними заходами та відповідною
методологією, є наукова етика, як система норм моральної поведінки кожного
експериментатора.

___   ___   ___   ___

Калічак Ю., Кузик А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП У ПЕДАГОГІЧНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка

Постановка проблеми. Студенти вищих навчальних закладів, які за
результатами медичного обстеження скеровані для занять з фізичного
виховання у спеціальні медичні групи, формують досить неоднорідний
колектив. Вони відрізняються між собою кондиціями, функціональним станом,
ступенем компенсації існуючих у них медичних відхилень і захворювань, а
також станів, що є наслідками перенесених захворювань. Такі студенти в
порівнянні з однолітками, що займаються в основній групі, мають слабший
фізичний розвиток і низький функціональний стан, як правило, погано
організовані, не можуть виконати більшості фізичних вправ, ігор, не вміють
плавати. В них часто трапляються простудні захворювання, а впродовж
осінньо-зимового періоду виникають їх загострення [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Характерні особливості занять
з фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп ВНЗ досліджували
наступні автори: Дембо А.Г., Дубровський В.І., Єпіфанов В.А., Опанасенко
Г.Л., Пирогова Є.А., Іващенко Л.Я., Мухін В.М., Шологон Р.П. та ін. Думки
вказаних авторів сходяться в тому, що заняття з даними студентами
потребують відповідної фахової підготовки викладачів індивідуального підходу
в процесі занять, ґрунтовного вивчення аналізу студентів, дотримання
систематичності та регулярності цих занять, проведення постійного
лікувального контролю в цих групах.
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Мета роботи. На підставі аналізу багаторічного досвіду роботи в
спеціальних медичних групах в межах педагогічного університету
сформулювати конкретні рекомендації щодо підвищення ефективності
проведення вказаних занять.

Практика переконливо свідчить, що існує об'єктивна необхідність поділу
студентів спеціальних медичних груп університету на чотири підгрупи (це
зумовлено їх великою кількістю – понад 40 % від загального числа всіх
студентів): 1) студенти із захворюваннями кардіораспіраторної, ендокринної та
системи травлення; 2) студенти із травмами або захворюваннями опорно-
рухового апарату, периферичної нервової системи; 3) студенти з відхиленнями
в діяльності центральної нервової системи (неврози і т. ін.); 4) студенти із
проблемами органів слуху та зору [2].

Вищевказаний поділ дозволить ефективніше та раціональніше проводити
заняття з фізичного виховання з даним контингентом осіб. Проте важливу роль
у досягненні результативності таких занять відіграє усвідомлення викладачем
завдань, що ставляться у процесі роботи зі студентами спеціальних медичних
груп:

а) покращення функціонального стану і попередження прогресування
хвороби;

б) підвищення фізичної та розумової працездатності, адаптація до
зовнішніх факторів;

в) зменшення втоми й підвищення адаптаційних можливостей організму;
г) формування свідомої необхідності в загартуванні та систематичних

заняттях оздоровчою фізичною культурою;
д) виховання потреби у веденні здорового способу життя;
Заняття з фізичного виховання у спеціальних медичних групах

передбачають їх проведення на свіжому повітрі, а також теренкур, прогулянки
на лижах, їзду на велосипеді, самостійні оздоровчі тренування. Бажаним є
застосування циклічних видів спорту, особливо при захворюваннях серця,
легень, ожирінні й т. ін.

Підготовка в таких групах повинна носити різносторонній характер і
передбачає виконання загальнорозвиваючих, дихальних, релаксуючих вправ,
ігор на повітрі й т. ін., а при захворюваннях серцево-судинної; дихальної й
ендокринної систем – ходьбу, біг, лижні прогулянки, катання на ковзанах.

Для студентів із захворюваннями опорно-рухового апарату важливими
вважаємо профілактичні заходи, спрямовані, насамперед, на формування
правильної постави й нормалізацію основних функцій. При цьому
недопустимими є надмірні навантаження (особливо в положенні стоячи,
підніманні ваги, виконанні вправ на тренажерах і т. ін.) [3].

Серед різноманітних форм фізичної культури, що використовуються для
нормалізації функціонального стану й постави студентів спеціальних медичних
груп, а також з метою профілактики захворювань особливої уваги, на нашу
думку, заслуговують наступні:
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1)  ранкова гігієнічна гімнастика, що розвиває силу, гнучкість, координацію
рухів, покращує діяльність внутрішніх органів, викликає підвищений
емоційний стан, особливо коли вправи виконуються з музичним
супроводом;

2)  рухливі і спортивні ігри нормалізують психоемоційний стан,
вдосконалюють координацію рухів;

3)  ходьба і біг стабілізують процеси обміну, функціонального стану
кардіораспіраторної системи, покращують діяльність нервової системи,
серцево-судинної та дихальної систем;

4) плавання активізує та посилює діяльність кардіораспіраторної системи й
обмін речовин, сприяє загартуванню організму.
Важливого значення на сучасному етапі побутування студентської молоді

набуває необхідність збільшення та урізноманітнення фізичної активності.
Адже гіподинамія (малорухливість) є на сьогодні серйозною проблемою, а
також однією з основних причин сповільнення процесів одужання студентів
спеціальних медичних груп, зниження адаптаційних можливостей організму,
погіршення процесів метаболізму. В цьому контексті мусимо зазначити, що
заняття двічі в тиждень на молодших курсах університету не дозволяють
забезпечити хоча б мінімальний рівень фізичної активності студентів (особливо
спеціальних медичних груп).

Лише систематичні самостійні заняття фізичною культурою (3-5 разів на
тиждень по 35-45 хв.) в поєднанні з обов'язковими академічними заняттями
зможуть стати важливим профілактичним фактором, дозволять нормалізувати
функціональний стан студентів, сприятимуть покращенню здоров'я загалом
[2,566].

Однак не слід забувати про контроль і самоконтроль під час занять
фізичною культурою. Постійні спостереження над здатністю переносити
навантаження студентами, контроль за частотою серцевих скорочень, частотою
дихання, врахування зовнішніх ознак втоми і т. ін., дозволять уникнути
небажаних результатів та загострення хворобливих станів у студентів [1].

Висновки. Правильно продумані, організовані та проведені академічні
заняття з фізичного виховання зі студентами спеціальних медичних груп у
вищих навчальних закладах у поєднанні із самостійними заняттями фізичною
культурою та дотриманням основних засад здорового способу життя, на наш
погляд, уможивляють підвищення рівня розумової та фізичної працездатності
студентів, дадуть змогу покращити стан їх здоров'я.
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Kalichak Yu.L., Kuzyk A. Yu.
PECULIARITIES OF PHYSICAL TRAINING LESSONS FOR STUDENTS

STUDYING IN SPECIAL MEDICAL GROUPS IN THE TEACHERS'
TRAINING UNIVERSITY

Annotation. The article studies the necessity of correctly organized and
held lessons of physical training with students studying in special medical
groups in higher educational establishments. Such lessons together with self-
personal physical training lessons and sticking to the main rules of healthy style
of life allow to increase students' level of mental and physical working capacity,
as well they contribute to their better health.

___   ___   ___   ___

Саливон Н.В., Мацола Н.П., Михайловський О.Б.
КОЛОРОТЕРАПІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Постановка проблеми. Зміст чинної програми з фізичної культури
спрямований на розв’язання виховних, освітніх та оздоровчих завдань. Учитель
повинен допомагати учневі оволодіти необхідними знаннями, методикою
розвитку фізичних якостей.

Основними організаційно – методичними аспектами сучасного уроку
фізичної культури є: керування ходом заняття, вироблення в учнів
інструктивних навичок й уміння самостійно виконувати вправи.

На підставі аналізу літературних джерел та практики роботи в школі ми
дійшли висновку про не відповідність кольорової гами спортивних залів
загальноосвітніх шкіл гігієнічним вимогам. Недостатньо вивченим є як
використання нестандартного обладнання, так і нестандартного підходу у
використанні стандартних приладів та інвентарю.

Недостатнє обґрунтування зазначеної проблеми зумовило вибір теми
нашого дослідження, постановку мети та формування завдань.

Мета дослідження: визначити відповідність кольорової гами спортивних
залів загальноосвітніх шкіл, гімназії та ДЮСШ м. Дрогобича гігієнічним
вимогам, як один із факторів підвищення працездатності учнів на уроках
фізичної культури.
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Завдання:
– дослідити сучасний стан спортивних залів та обладнання

загальноосвітніх шкіл м. Дрогобича. розробити систему використання
нетрадиційних засобів у фізичному вихованні учнів шкільного віку;

– визначити ефективність колоротерапії у практиці фізичного виховання
школярів.

Часто працездатність залежить від таких перемінних, як настрій, увага,
відчуття комфорту і т.д., що прийнято поєднувати під назвою – психологічний
клімат. Одним із напрямків оптимізації навчально–виховного процесу є
створення позитивного «колірного клімату». «Колірний клімат» визначається
дослідниками як сукупність кількісних та якісних особливостей світлової гами
приміщення.

Колір – це суб’єктивне відображення якісних спектральних особливостей
світлового випромінювання. Колірний клімат – сукупність кількісних і якісних
особливостей світлового середовища приміщення.

Разом з тим, колір і світло покликані підвищувати працездатність в учнів,
створювати в них гарний настрій у процесі фізичного виховання. З цією метою
був виявлений вплив колірного роздратування на організм обстежуваних осіб,
що зазнають різного роду фізичні навантаження, що дає уявлення про дію
кольору як на загальну, так і на спеціальну фізичну працездатність.

У спеціальних дослідженнях встановлено, що кольорове освітлення в
комфортних мікрокліматичних умовах спортивного залу небайдуже для
організму. Воно викликає складні зміни в центральній і вегетативній нервовій
системі, м’язової і рухової систему залежності від джерела світла і часу його
дії.

Аналіз спостережень і суб’єктивних даних показав, що статичне
кольорове середовище, навіть і оптимально організоване незабаром утрачає
свій позитивний ефект і починає сприйматися як монотонний подразник.
Ідеальний колірний клімат повинен відповідати особливостям діяльності учнів,
тобто повинен постійно змінюватися у відповідності з задачами уроку. Такий
світловий клімат ми називаємо динамічним. Потреба в ньому зростає в міру
збільшення обсягу й інтенсивності навантажень.

Була проведена робота для з’ясування питання, яким чином реагують
учні, що знаходяться в стані психічної напруги на різні джерела світла, тобто чи
позначається кольоровість світлового подразника на регуляцію психічного
стану під час уроку. Спостереження і спеціальні дослідження свідчать про те,
що учневі в стані незібраності /метушливість, квапливість, неуважність/
протипоказаний червоний колір, найбільш сприятливий вплив робить синій,
зелений колір. Учневі в стані загальмованості /млявість, сонливість, непевність
у своїх силах/ доцільно застосовувати червоний колір. Колір є одним із
чинників зовнішнього середовища, які впливають на самопочуття та настрій
школярів і звичайно, на ефективність занять фізичною культурою.

Нам стало зрозумілою, що кольори по-різному впливають на психічний
стан та фізичні функції організму людини. Оранжевий колір бадьорить,
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стимулює до активної діяльності, голубий освіжає, зменшує фізичну
напруженість, регулює ритм дихання, заспокоює роботу серця, червоний
емоційно збуджує, жовтий підносить хороший настрій, зелений заспокійливо
діє на нервову систему, фіолетовий створює відчуття втомленості та
неспокійної схвильованості, темно-сірий та чорний – відчуття обтяженості та
пригніченого стану.

Для визначення ставлення учнів до кольорової гами залу на базі ЗОШ
№16 був проведений експеримент.

Три тижні учні 8-Б класу, уроки фізкультури яких проводяться у
спортивному залі № 2, займались в залі № 1. Заняття проводив один і той самий
вчитель. Зміст занять практично не змінювався.

Після трьохтижневого терміну усім учням класу були подані анкети з
такими запитаннями:

Чи відчули Ви різницю між спортивними залами №1 і№2?
Варіанти відповідей:
– Так;
– Ні.
73% опитаних відповіли позитивно і 27% - негативно.
Учням, які дали ствердну відповідь, дали наступне запитання:
В чому, на вашу думку полягає різниця?
Варіанти відповідей:
– В температурі повітря;
– В обладнанні;
– В забарвленні залів;
– В освітленні.
7% опитаних вважають, що різниця полягає в температурі повітря,

причому 80 із них стверджують, що температура вища в залі №1, який
пофарбований в більш гарячі тони.

13% опитаних вважають, що різниця полягає в кількості обладнання.
43% учнів помітили різницю в забарвленні залів.
37% різницю вбачають в освітленні. Це пов’язано з тим, що вікна залу №1

виходять на північ, а залу №2 на південь.
Учням, які вибрали третю відповідь було задано наступне запитання:
У якому з двох залів після уроків фізкультури Ви менше відчували втому?
Варіанти відповідей:
– Зал №1;
– Зал №2.
76% учнів вибрали перший варіант.
Отже, ми дійшли висновку про доцільність фарбувати спортивний зал у

відповідності з оптимальною кольоровою гамою.
Результати дослідження. Із десяти оглянутих нами спортивних залів

шкіл, а також гімназії та ДЮСШ м. Дрогобича на 100% не відповідає жодний.
Найоптимальнішою кольорова гама виявилась в гімназії та ДЮСШ. Зокрема,
стеля пофарбована в білий колір, стіни – зелений колір, прилади крім
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гімнастичних стінок – червоні, підлога – жовта в ДЮСШ, а гімназії: 80% –
світло-зелена, 20% – коричнева; небезпечні місця кріплення розтяжок приладів,
кріплення перекладини тощо, позначені червоним кольором; чохли матів –
чорні; баскетбольні щити – прозорі; розмітка залу – біла. Колір гімнастичних
стінок та частина підлоги в спортивному залі гімназії не відповідає вимогам.

Таблиця 1
Відповідність кольорової гами спортивних залів загальноосвітніх шкіл,

гімназії та ДЮСШ м. Дрогобича гігієнічним вимогам
Номери загальноосвітніх шкіл

Компонент
залу 1 2 3 4 5 8 14 15 16 17 Д

Ю
С

Ш

гі
мн

аз
ія Процентне

відношення
(%)

Стеля + +  +  +  +  + + + + + + + 100

Підлога - - + - + + - - - - + + 33

Стіни + - - - + - + - - - + + 50

Прилади - + - - - - - - + - - - 16
Небезпечні

місця - - - - - - - - - - + + 16

Процентне
відношення

(%)
40 40 40 20 60 40 40 20 40 20 80 80

Умовні позначення:
«+» – кольорова гама відповідає гігієнічним вимогам;
«-» – кольорова гама не відповідає гігієнічним вимогам.

Висновки. Аналіз окремих показників спортивних залів свідчить, що
гігієнічним вимогам щодо оптимального вибору кольору стелі відповідають
100% залів; підлоги – 33%; стін – 50%; приладів - 16%; червоним кольором
позначені небезпечні місця лише в 16 % спортивних залів.

Опитування вчителів фізкультури свідчить, що:
– лише в гімназії та ДЮСШ фарбування відбувалось з урахуванням

результатів наукових досліджень у цій галузі, і лише недостатнє матеріальне
забезпечення не дало можливості довести кольорову гаму залу до ідеалу;

– 27 опитаних вчителів обізнані з необхідністю оптимального
застосування сполучення кольорів у спортзалі;

– лише 40% з них свідомо шукають шляхи до реалізації зазначених
вимог;

– інша частина респондентів зазначила, що добираючи оздоблювальні
матеріали керуються критеріями доступності матеріалів.
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Annotation. A problem of colour therapy as a factor of increasing pupils

working ability on Physical Training lesson is described in article. Only the
insufficient financial maintenance of Drohobych secondary schools didn’t give an
opportunity to bring the sport halls scale of colours to ideal.
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Фукс Л.П.
РОЗВИТОК ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ

Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”

Постановка проблеми. Розвиток фізичних якостей школярів у процесі
фізичного вихованні має певні особливості, які пов'язані передусім із віковими
закономірностями їхнього розвитку. Тому важливим напрямком сучасних
наукових досліджень є вивчення вікових особливостей розвитку швидкості.
Пізнання законів вікового розвитку фізичних здібностей – основний
фундамент, на якому будується процес фізичної підготовки. Суперечність
думок про взаємозв'язок елементарних форм прояву швидкості не дозволяють
чітко визначити спрямованість навчального процесу при розвитку швидкості
руху у школярів.

Доведено, що педагогічний вплив дає найкращі результати у вікові періоди,
коли відбувається природне зростання темпів розвитку тих або інших фізичних
здібностей. Ці періоди дістали назву сенситивних, тобто чутливих до
педагогічного впливу [5]. "Знання цих періодів потрібне при розробці системи
фізичної підготовки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-методична
література показує, що дослідження розвитку швидкості у школярів має
великий теоретичний і практичний інтерес [2]. Особливої уваги заслуговують
дослідження взаємозв'язку між формами прояву швидкості у школярів,
швидкості рухів в різних ланках тіла, засобів і методів виховання цієї якості [1;
3; 4]. Водночас аналіз літературних джерел показує, що проблема вікових
закономірностей розвитку швидкості у дітей шкільного віку потребує
додаткового дослідження.

Мета роботи полягає у визначенні вікових закономірностей розвитку
швидкості в дітей шкільного віку.
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Для розв'язання сформованих завдань застосовувались такі методи
досліджень: вивчення, аналіз й узагальнення літературних джерел;
тестування, метод математичної статистики. Дослідження було спрямоване на
вивчення всіх форм швидкості. Зокрема, вивчались частота руху кистю за 5 с,
кількість присідань за 15 с, ловіння гімнастичної палички (реакція). Тестування
проводилося на базі загальноосвітньої школи № 11 м. Луцька. У дослідженні
брали участь учні 3-11 класів, всього 246 чоловік.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз одержаних даних
засвідчує, що середні показники частоти рухів кистю за 5 с мають тенденцію до
підвищення зі збільшенням віку (рис. 1). Лише в семикласників помітний
незначний склад порівняно з учнями 6 класу. Найбільший приріст результатів
помітний у шестикласників порівняно з учнями 4 класу (7 дотиків).

У дівчат також спостерігається тенденція до зростання частоти рухів.
Найвищі результати показали школярки 9 класу. Як і між дівчатами 6 і 7
класів, так і між дівчатами 9 і 10 класів, частота рухів кистю за 5 с, практично
не відрізняється, але в десятикласниць, вона дещо нижча (на 1-2 дотики).
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Рис. 1. Динаміка частоти руху кисті у школярів

Найбільший приріст результатів спостерігається в шестикласниць та
дев'ятикласниць. Частота руху кистю у хлопців і дівчаток до 9 класу
практично однакова, після чого хлопці значно переважають дівчаток.

Середньо-групові показники кількості присідань у школярів подані на рис.2
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Рис. 2. Динаміка частоти присідань у школярів

Дані дослідження свідчать, що в окремих вікових групах спостерігається
покращання результатів, в інших випадках такого покращання немає.
Найбільший приріст результатів відзначений у проміжок з 3 по б клас, де він
зріс у середньому на 2,2 присідання, а також з 9 по 10 клас на 0,7 присідань.
Аналізуючи індивідуальні дані, відзначимо, що окремі учні 3 класу показують
результати вищі семикласників.

З рисунка видно, що найбільший середньогруповий результат у присіданні
за 15 секунд мають дівчата 7 і 8 класів. Найбільший приріст результатів
відмічений у школярок 4 класу у порівнянні з З-ми класами. Дещо менша
різниця у виконанні присідань дівчатами 6 і 7 класів (0,8 присідань). В
молодшому шкільному віці дівчата випереджають хлопців, з 6 класу хлопці
починають перемагати дівчат, а в старших класах ця різниця стає ще більш
суттєвою.

Установивши середні показники реакції (ловіння 30 см палички) бачимо,
що динаміка має тенденцію до зростання з наступною стабілізацією (рис. 3).

Так, школярі 3-5 класів показали майже одинакові результати, їх різниця
становить 0,8 см. Далі помітне істотне зростання результатів. Індивідуальні дані
засвідчують, що окремі шестикласниці досягають результату своїх ровесниць у
випускних класах. Найкращий середньо-груповий результат у реакції
показали хлопці 10 класу. Аналіз даних показує, що найбільший приріст
результатів помітний у шестикласників.

Отже, розвиток швидкості у школярів відбувається поступово, але не
прямолінійно. Періоди стрімкого зростання чергуються з фазами стабілізації
або навіть зниження результатів, що необхідно враховувати у процесі
фізичного виховання учнів.
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Рис. 3. Динаміка рухової реакції у школярів

Висновки:
1. У дітей шкільного віку швидкість має тенденцію до постійного, але

не прямолінійного зростання. Найвищі темпи розвитку частоти руху кистю
спостерігаються у хлопців 5-6, 8-11 класів; у дівчат 5-6 класів. Найкращий зріст
темпу присідань спостерігається у хлопців 5-6, 10 класів; дівчат 4, 6 класів. Дівчата
молодшого шкільного віку мають дещо кращий результат ніж хлопці.

2. Швидкість рухової реакції має найбільший темп розвитку, у хлопців
3-6 та 9 класів; у дівчат - 4-6 класів. Швидкість цілісного руху (біг 30 м) має
найвищий темп розвитку у хлопців 5, 6-7 класів, у дівчат 3-7 класів.

3. Врахування періодів найвищого біологічного зростання швидкості в
процесі виконання фізичних вправ значно підвищить ефективність її розвитку.

Подальших досліджень потребують питання взаємозв'язку різних форм
швидкості у школярів.
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Annotation. The speed of the children of secondary school age tends to increase, not
gradually but constantly. Primary school girls have slightly better result than boys. Taking
into account the periods of the highest biological spend rise in the process of physical
exercises performance, we will increase the effectiveness of speed development.
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Коцан І.Я., Журавльов О.А., Козачук Н.О.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ, ЯКІ
ПРОЖИВАЮТЬ В ЗОНІ РАДІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Волинський державний університет імені Лесі Українки

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В науковій літературі, на
жаль, є недостатня кількість робіт, які присвячені проблемам формування
та становлення психофізіологічних функцій людей, які проживають в
умовах тривалого впливу небезпечних факторів. В проведених
дослідженнях,  зокрема,  показано,  що для осіб,  які зазнали радіаційного чи
іншого “невидимого” впливу, характерні відчуття невизначеності,
труднощі адаптації, підвищена тривожність і астенічне зниження
працездатності; причому навіть лише можливий вплив може викликати ті
ж симптоми, що й реальне опромінення (Краснов В.Н., Юркив М.М.,
Войцех В.Ф., 1993; Тарабарина Н.В., Лазебная Е.О., Зеленова М.Е., 1994;
Шестопалова Л.Ф., Кукурудза А.В., 1998). Результати дослідження
особистісних особливостей, які зумовлені дією хронічних стресових
факторів, зокрема, таких, які пов’язані з наслідками аварії на
Чорнобильській АЕС, є неоднозначними, а нерідко і суперечливими.
Методи дослідження. Було проведено обстеження 40 осіб жіночої статі
віком 17-18 років здорових за даними психоневрологічного та соматичного
обстеження (медична картка 086/у), праворуких. Всі досліджувані –
студенти І-го курсу психологічного факультету Волинського державного
університету імені Лесі Українки.

Відповідно до мети дослідження було виділено 2 групи обстежуваних
осіб: експериментальну (20 осіб, що з моменту народження проживали в
умовах хронічного впливу малих доз радіації) та контрольну (20 осіб з
відносно екологічно чистої зони). Особи, які склали експериментальну
групу проживали на території Волинської області із сумарною щільністю
радіаційного забруднення 1-5 Кі/км2. Всі досліджувані були ознайомлені з
умовами обстеження і висловили добровільну згоду на участь у ньому.

Визначались такі психофізіологічні показники: час простої сенсо-
моторної реакції, сила та рухливість нервових процесів, об’єм
короткочасної та довготривалої зорової пам’яті на слова, розумова
працездатність, рівень інтелекту (тест Кеттела) та рівень особистісної
тривожності (тест Тейлор).

Отримані дані оброблялися методом варіаційної статистики. Рівень
взаємозв'язку між досліджуваними величинами визначався методом
кореляційного аналізу. Різниця двох середніх величин та достовірність
зв’язку вважались достовірними при значеннях p< 0,05.

Результати та їх обговорення. Проведений нами аналіз не виявив
статистично достовірних відмінностей психофізіологічних показників у
досліджуваних з радіаційно забруднених і відносно чистих територій. Це
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стосується як основних властивостей нервових процесів – сили та
рухливості, так і таких показників як об’єм короткочасної і довготривалої
зорової пам’яті на слова, часу простої сенсо-моторної реакції, розумової
працездатності та рівня інтелекту.

Отримані нами дані не підтверджують результати подібних
досліджень, які були проведені на жителях радіаційно забруднених
територій раніше.  Так,  зокрема,  в ряді робіт відмічалося,  що у дітей
шкільного віку, які проживають на територіях радіоактивного контролю
показники функціональної рухливості нервових процесів (Бенедь В.П.,
Цьось А.В., 1997; Завацький В.І., Бенедь В.П., Пархомчук А.С., 1997;
Борейко Т.І., Шинкаренко В.І., Шинкаренко С.О., 1999; Борейко Т.І.,
Бурєннікова Л.Ю., Хоревін А.В., 2003), сили нервових процесів (Борейко
Т.І., Шинкаренко В.І., Шинкаренко С.О., 1999; Борейко Т.І., Бурєннікова
Л.Ю., Хоревін А.В., 2003), точності реакції на рухомий об’єкт (Ламбуцька
Ж.А., Дзвоник Г.П., 1999) достовірно нижчі, ніж у дітей з екологічно
чистих регіонів.

Неузгодженість наших результатів з уже відомими, очевидно,
пов’язана з віком досліджуваних. Наведені дані стосувалися осіб
середнього шкільного віку. А саме в дитячому і підлітковому віці
відбувається розвиток і становлення майже всіх фізіологічних і психічних
функцій організму, характер і темпи розвитку яких залежать від поточного
психофізіологічного стану людини, а його мінливість нерідко визначається
ситуацією зовнішнього середовища. Досліджуваний нами контингент
відноситься до осіб юнацького віку,  який можна характеризувати як
“зрілий” з точки зору сформованості основних психофізіологічних функцій
(Лизогуб В.С., 2003; Макаренко М.В. та ін., 2003).

Сьогодні досить часто говорять про те, що підвищений радіаційний
фон не обов’язково повинен здійснювати прямий вплив на
психофізіологічний розвиток людини. Так, зокрема, Спринь О.Б. (1996),
виявив зниження порівняно з нормою практично всіх психофізіологічних
показників у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, однак не
встановив чіткої залежності між зареєстрованою дозою опромінення і
рівнем цих показників. Скоріше за все, така дія повинна сприйматись як
опосередкована специфікою соціальних і культурних впливів на
формування свідомості і особистості людини. Так, зокрема, ряд авторів
(Краснов В.Н., Юркив М.М., Войцех В.Ф., 1993; Тофан Н.Т., Опанасенко
В.В., Нєдзєльська С.С., 1999; Богданов Е.Н., Іванов Г.П., Чикалов Н.А.,
2003) відмічали, що жителі радіаційно забруднених територій
характеризуються підвищеною соціальною тривожністю, яку нагнітають
засоби масової інформації. У них створюється ситуація психологічної
невизначеності і невпевненості в здоров’ї, в майбутньому, в тих
обмеженнях, які пов’язані з проживанням в радіаційно забрудненій зоні. Ці
та інші фактори на фоні недостатньо багатого культурного і розвиваючого
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середовища можуть впливати на формування психофізіологічних
показників.

Ми схиляємося до думки, висловленої Спринем О.Б. (1996), про те,
що у разі хронічного опромінення в малих дозах у становленні
психофізіологічних функцій окрім отриманої дози опромінення, важливого
значення набувають й інші фактори, в тому числі індивідуальні
конституційні особливості, потенційні компенсаторні можливості
організму, індивідуально-типологічні властивості вищої нервової
діяльності тощо. Так, зокрема, досліджувані нами дівчата, які склали
експериментальну групу, мали середній з тенденцією до високого і
високий рівень тривожності, з переважанням останнього. В той час як в
контрольній групі були ще й особи з середнім з тенденцією до низького та
низьким рівнями тривожності. Тобто можна говорити про вищий рівень
особистісної тривожності у дівчат, які від моменту народження проживали
на територіях з підвищеним рівнем іонізуючої радіації (рис. 1).
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Рис. 1. Рівень тривожності у досліджуваних експериментальної
(Е) та контрольної (К) груп.

Літерами позначено рівень тривожності: н – низький; с-н – середній з
тенденцією до низького;  с-в –  середній з тенденцією до високого;  в –
високий.

Звичайно, особи юнацького віку на психофізіологічному рівні можуть
переживати дискомфорт від незавершеності повного фізичного розвитку за
всіма параметрами; відчуття свої фізичної непривабливості; нестійкості
емоційної сфери (Крайнюк В.М., Шумигора Л.І., Кирієнко Л.А., 1999). Про
це свідчить значний відсоток досліджуваних з високим та середнім з
тенденцією до високого рівнями тривожності і серед дівчат контрольної
групи. В той же час, при здавалося б рівних потенційних
психофізіологічних можливостях студентки із зон радіаційного контролю
мали нижчий рівень успішності навчання, який за даними додатково
проведеного нами психологічного опитування, пов’язаний з низькою
мотивацію до навчання.
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Ми схильні вважати, що досягнення відповідного рівня
психофізіологічних показників у досліджуваних, які зазнали хронічної дії
малих доз радіації, здійснюється шляхом включення внутрішніх резервів
організму і пов’язане, в першу чергу, з генетично детермінованими
властивостями нервової системи – силою та функціональною рухливістю
нервових процесів. Наше припущення підтвердилося результатами
кореляційного аналізу психофізіологічних показників. Так, зокрема,
встановлено, що в контрольній групі рівень інтелекту виявляє найбільш
вірогідний зв’язок з показниками функціональної рухливості нервових
процесів (r=0,77), дещо менш тісніше корелює з показниками розумової
працездатності (r=0,60), а з показниками сили нервових процесів має
достовірний, але обернений зв’язок (r=-0,50). В експериментальній групі
сила нервових процесів визначає як рівень інтелекту (r=0,50), так і рівень
розумової працездатності (r=0,53): чим вища сила нервових процесів, тим
вищі відповідні показники. І в той же час, нами встановлено, що показники
рівня інтелекту в експериментальній групі мають обернений статистично
достовірний кореляційний зв’язок з часом простої сенсо-моторної реакції
(r=-0,46).

Цікавими, на нашу думку, є дані отримані при аналізі показників часу
простої сенсо-моторної реакції та сили нервових процесів з врахуванням
рівня тривожності (рис. 2). Так, зокрема, встановлено, що і в
експериментальній, і в контрольній групі існують статистично достовірні
відмінності часу реакції у людей з різним рівнем тривожності. Але в
контрольній групі кращі результати показували досліджувані з нижчим
рівнем тривожності, а в експериментальній – з вищим рівнем особистісної
тривожності.

В умовах хронічної дії малих доз іонізуючої радіації дещо нижчим
рівнем тривожності характеризуються особи з вищими показниками сили
нервових процесів, про що свідчить виявлена нами в експериментальній
групі статистично достовірна відмінність в силі нервових процесів залежно
від рівня тривожності (рис. 3). У високо тривожних дівчат сила нервових
процесів менша. В контрольній групі показники сили нервових процесів у
більш і менш тривожних осіб не відрізнялися. У випадку сили нервових
процесів статистично достовірні міжгрупові відмінності проявлялися
тільки у осіб з середнім рівнем тривожності з тенденцією до високого –
вищі показники у досліджуваних експериментальної групи.

В більш ранніх дослідженнях (Тофан Н.Т., Опанасенко В.В.,
Нєдзєльська С.С., 1999) відмічались деякі ознаки психопатологічних змін у
підлітків, які проживали на радіаційно забрудненій території. Ці зміни
свідчать про наявність у них широкого кола розладів невротичного рівня,
характерних для наслідків стихійного лиха чи катастроф. Виявлені
донозологічні зміни психічного стану, на думку авторів, можуть призвести
до зниження ефективності засвоєння навчального матеріалу. Ці дані в
сукупності з отриманими нами результатами до деякої міри пояснюють
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нижчу успішність навчання студенток, які проживали на територіях
радіологічного контролю. В той же час дівчата експериментальної групи з
нижчим рівнем тривожності мали вищий рівень інтелекту, ніж їхні
однолітки з вищим рівнем тривожності.
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Рис. 2. Час простої сенсомоторної реакції (мс) досліджуваних з
врахуванням рівня особистісної тривожності

* - показано статистично достовірні (p<0,05) між групові відмінності
показників; рівні тривожності: с-в – середній з тенденцією до високого, в
– високий.
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Рис. 3. Показники сили нервових процесів у досліджуваних з врахуванням
рівня особистісної тривожності

* - показано статистично достовірні (p<0,05) між групові відмінності
показників; рівні тривожності: с-в – середній з тенденцією до високого, в –
високий.
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Висновки:
1. Дівчата, які від моменту народження проживали на радіоактивно

забруднених територіях за показниками часу простої сенсо-моторної
реакції, сили і рухливості нервових процесів, об’єму короткочасної і
довготривалої зорової пам’яті, рівня інтелекту та розумової
працездатності не відрізняються від своїх однолітків з екологічно
чистих районів.

2. Серед досліджуваних, які зазнали хронічного впливу малих доз
опромінення, особи з вищими показниками сили нервових процесів
мають вищий рівень інтелекту та розумової працездатності. Натомість в
контрольній групі показники рівня інтелекту виявляють пряму
залежність від показників функціональної рухливості нервових
процесів.

3. Досліджувані, які відносяться до категорії постраждалих внаслідок
аварії на ЧАЕС,  мають вищий рівень особистісної тривожності,  ніж
однолітки з екологічно чистих територій.

4. Для жителів районів радіологічного контролю із нижчим рівнем
тривожності характерні більші значення сили нервових процесів.
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Коtsаn І., Zhuravlov A., Kozachuk N.
PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF STUDENTS, WHICH LIVE IN

A ZONE OF THE RADIOLOGICAL CONTROL
Annotation. During research it is shown, that girls whom from the moment

birth lived in radioactive polluted territories on parameters of time, simple sеnso-
motor reaction, forces and mobility of nervous processes, volume кратквременной і
a long-term visual memory, I.Q. and intellectual working capacity do not differ from
the girls of the same age from ecologically pure areas. Investigated which concern to
category of victims owing to failure on Chernobyl atomic power station, have higher
level of personal uneasiness, than the girls of the same age from ecologically pure
territories.

___   ___   ___   ___
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Бєлікова Н.О., Карпюк Р.П.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОГРАМОВАНОГО ПІДХОДУ В

РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ СУПРОВОДІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Постановка проблеми. Процеси гуманізації громадського життя на
сучасному етапі розвитку людської цивілізації вимагають невідкладного
рішення шляхетної задачі - пошуку шляхів підвищення «цінності життя»
інвалідів. Питання вдосконалення системи спеціальної освіти молоді з
особливими потребами зумовлена перетворенням України на самостійну
державу, в якій освіта стала власною справою народу України. Надання освіти
неповносправним особам ставить перед ВНЗ важливі завдання щодо
забезпечення належного рівня навчального процесу і специфічного супроводу
навчання. Основними перешкодами для їх функціонування є недостатнє
матеріально-технічне забезпечення, обмежене фінансування, невелика кількість
фахівців, які мають досвід роботи з інвалідами. Впровадження комплексних
програм реабілітації студентів з особливими потребами в навчальний процес
дозволить сподіватися на успіх цілеспрямованої підготовки даного контингенту
до життя у суспільстві. У підсумку, така освітня підготовка вирішуватиме
завдання формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо, що рівень
цивілізованості та гуманності суспільства оцінюють за його політикою у
відношенні до інвалідів. Одним з головних напрямків соціальної політики
нашої держави є правовий і соціальний захист неповносправних осіб, створення
з іншими членами суспільства можливостей для реалізації їх громадянських
прав і свобод, задоволення особистих потреб та якомога повного та всебічного
розвитку індивідуальних здібностей [4].

Питання правового та соціального захисту інвалідів повною мірою
відображені в Законі України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, який
набрав чинності з 1 січня 2006 року [3]. Своєчасність даного Закону
обумовлена постійним зростанням питомої ваги осіб з обмеженими фізичними
можливостями серед населення країни (в т.ч. і у Волинській області [1] ) і, в
зв’язку з цим, необхідністю удосконалення механізму професійної реабілітації
та забезпечення зайнятості інвалідів. Одним з основних питань Закону є
реалізація особами з обмеженими фізичними можливостями їх конституційних
прав на професійну орієнтацію та навчання, освіту, зайнятість.

Разом з тим, соціалізація та інтеграція осіб з особливими потребами в
сучасне суспільство потребує суттєвого оновлення підходів до вищої освіти
інвалідів шляхом впровадження реабілітаційного супроводу в організацію
навчального процесу даного контингенту у ВНЗ.

Мета роботи: визначити методичні особливості укладання комплексної
програми реабілітаційного супроводу студентів з особливими потребами з
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метою оптимізації навчально-виховного процесу в умовах вищого навчального
закладу.

Методи дослідження. Аналіз і синтез, системний підхід і теоретичне
моделювання. Суб’єктивно ефективність методики оцінюється як діюча, але
об’єктивно її ефективність проявиться після впровадження в практику
реабілітаційного супроводу навчання неповносправних студентів, зокрема, у
Луцькому інституті розвитку людини Університету „Україна”.

Обговорення результатів дослідження. Вже з початку свого заснування
Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна" надає освітньо-
кваліфікаційні послуги студентам з особливими потребами на рівні із
здоровими студентами. Підходи до навчання і виховання студентів-інвалідів
мають свою специфіку і спираються на принципи гуманістичної педагогіки і
психології, найважливішими з яких є:
- розуміння людини як вищої соціальної цінності;
- перетворення інваліда з об'єкта соціально-педагогічного впливу педагога в

суб'єкт активної творчої діяльності;
- демократизм у відносинах педагога й інваліда;
- індивідуалізація в роботі на основі одержання й обліку достовірної інформації

про стан здоров'я студента, рівня його фізичної підготовленості,
індивідуальних психологічних особливостей і т.д.;

- організація особистісного навчання в груповій формі;
- активне соціальне навчання з метою педагогічної корекції і т.д.

Дотримання даних принципів сприяє розкриттю особистості студента,
допомагає йому долати інтелектуальні навантаження, почувати себе комфортно
у студентському середовищі, реалізуватися у різних сферах життєдіяльності, в
тому числі і в спорті.

З метою оптимізації навчально-виховного процесу студентів з особливими
потребами і подолання труднощів їх працевлаштування в майбутньому, а також
забезпечення високої якості життя пропонується впровадження комплексної
програми реабілітації (яка включає адекватні засоби оптимізації
функціонального і психічного стану студентів з особливими потребами),
розробленої на основі результатів наукових досліджень і міжнародного досвіду,
а також власних досліджень по даній проблематиці.

Згідно статті 30 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні” [3],
учасниками реабілітаційного процесу є педагогічні, медичні, соціальні
працівники, психологи, психотерапевти, спортивні тренери, реабілітологи та
інші фахівці, пов’язані з реабілітаційним процесом. Названі фахівці працюють
у Луцькому інституті розвитку людини і тільки їхня спільна робота сприяє
реалізації комплексної системи висококваліфікованого і ефективного
реабілітаційного супроводу навчання студентів з особливими потребами.

Після зарахування у ВНЗ студентів з особливими потребами
розпочинається реалізація першого етапу реабілітаційного супроводу навчання,
який полягає у формуванні бази даних інвалідів в умовах центру реабілітації на
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основі ключових оцінок психологічного стану та фізичної компетентності
студентів з обмеженими функціональними можливостями.

Клінічна (нозологічна) форма захворювання фіксується згідно довідки
МСЕК (відповідно до Міжнародної класифікації хвороб).

Психологічна діагностика спрямована на розпізнання будь-якого
відхилення від нормального функціонування або розвитку особистості
студента. Психологічний діагноз встановлюється психологом на основі
результатів психодіагностичного дослідження і включає:

1) оцінку стану вищих психічних функцій і динаміки психічної
діяльності (пам’ять, увага, мислення, мовлення, сприйняття);

2) оцінку порушень емоційно-вольової сфери (нестійкість, ригідність-
пластичність, збудливість, рівень тривоги); емоційно-вольовий
аспект психодіагнозу враховує почуття, афекти, емоції, настрій та
відображає суб’єктивну реакцію на дійсність;

3) оцінку особливостей особистості, в тому числі відносини індивіда з
навколишнім середовищем (ціннісна орієнтація, мотиваційна сфера,
самооцінка, рівень вимог).

За нашими рекомендаціями, для психологічної діагностики варто
використовувати неструктуроване психологічне інтерв’ю, стандартизований
багатопрофільний метод дослідження особистості, особистісний опитувальник
Р.Кеттела, методику психологічної діагностики типів ставлення до хвороби,
тести міжособистісних відносин та оцінки якості життя.

Соціальна діагностика передбачає аналіз соціально-побутових та
навчально-трудових даних студента-інваліда. При оцінці соціально-побутових
факторів оцінюється сімейний стан, соціально-побутові взаємовідносини,
матеріальне положення, здатність виконувати побутову діяльність і/або
залежність від допоміжних засобів, інших осіб, здатність до
самообслуговування, самостійного пересування, орієнтації, спілкування,
здатність контролювати свою поведінку. Оцінку навчально-трудових даних
як аспекту соціальної діагностики проводять з урахуванням таких
характеристик, як рівень освіти; вибір фаху (кваліфікації); професійний
стереотип; відповідність психофізіологічним вимогам, що висуваються до
обраного фаху та стану здоров’я студента; умови та організація навчання у вузі
та домашніх умовах; установка на подальше працевлаштування; здатність до
засвоєння матеріалу, навичок.

Комплексна оцінка клініко-функціональної, психологічної та соціальної
діагностики дозволяє розробити типову програму реабілітації, в якій
відображається клінічний діагноз та ознаки патології, які підлягають корекції;
мета реабілітації та конкретні завдання для досягнення поставленої мети;
критерії динамічного контролю ефективності реабілітаційного супроводу
навчання.

Програма реабілітаційного супроводу навчання студентів з особливими
потребами включає:
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ü оригінальні методики тривалих фізичних тренувань (ФТ) як групових (які
контролюються), так і індивідуальних, які проводяться в домашніх умовах;

ü програму психологічної реабілітації;
ü програму соціальної реабілітації.

Фізичний аспект реабілітації студентів з особливими потребами. Варто
зауважити, що не всі студенти можуть подолати психологічне навантаження,
пов’язане з хворобою, по причині незадовільного фізичного стану. Адже саме
фізична реабілітація мобілізує резервні сили організму, активізує його захисні
й пристосувальні механізми, попереджує ускладнення, прискорює відновлення
функцій різних органів і систем, скорочує терміни клінічного і
функціонального відновлення, адаптує до фізичних навантажень, тренує і
загартовує організм, відновлює працездатність.

ФТ складають основу всієї програми реабілітаційного супроводу навчання
студентів з особливими потребами. Контрольовані ФТ проводяться методистом
з лікувальної фізичної культури (ЛФК) під керівництвом і спостереженням
медичного персоналу (лікаря). Зал, в якому проводяться заняття, повинен мати
відповідне медичне і спортивне обладнання. Найпростішими методами
поточного контролю стану студентів в процесі тренувань є опитування, огляд,
вимірювання АТ і пульсу. Бажаний також постійний контроль за ЧСС і ЕКГ з
допомогою сучасних технічних методів.

Таблиця 1
Програмування тривалих занять ФК студентів з особливими потребами

ПеріодПараметр підготовчий основний підтримуючий
Тривалість кількість занять
Форми ФТ:
- групові заняття;
- ранкова гігієнічна

гімнастика;
- дозована ходьба

кількість хвилин і частота повторень протягом
тижня

Участь м’язових груп дрібні, середні, крупні м’язові групи або всі
м’язові групи

Ступінь м’язової напруги з невеликим м’язовим зусиллям або з
вираженим м’язовим зусиллям

Число повторень вправи кількість разів
Амплітуда повна-неповна
Темп повільний-середній-швидкий
Спосіб виконання вправ безперервний-перервний

Функціональна характеристика студентів за результатами проби з
фізичним навантаженням. Перед початком фізичної реабілітації проводиться
обстеження студентів-інвалідів, яке включає в себе лікарський огляд і
інструментальне дослідження: запис ЕКГ спокою, велоергометричну пробу
(ВЕМ). ВЕМ-проба проводиться по протоколу субмаксимального
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навантаження. За результатами клінічного огляду та даних ЕКГ-проби з
навантаженням методист ЛФК складає індивідуальну тренувальну програму
занять ФК для кожного окремого студента-інваліда (табл. 1). В програмі
повинні бути прорегламентовані об’єм і види ФН на різних етапах тренувальної
програми. На початку виконання програми студенти ознайомлюються з цілями,
задачами, очікуваними найближчими і віддаленими ефектами програми
тренувань.

Таблиця 2
Оцінка типу реакції на фізичні навантаження при проведенні

групових занять
Тип реакціїПоказник фізіологічна проміжна патологічна

Втома помірна або
виражена, але

швидко
минаюча

виражена, минаюча
протягом 5-10 хвилин

виражена,
зберігається
тривалий час

Задишка немає незначна, швидко
проходить (3-5 хв)

виражена, тривало
зберігається

АТ і пульс
в межах

рекомендованих
при ФН

короткотривале
підвищення (5-хв)

рекомендованих меж з
періодом відновлення

від 5 до 10 хв

тривале – більше 5
хв перевищення
рекомендованих

меж із збільшенням
понад 10 хв

Зміщення
сегмента ST не більше 0,5 мм

ішемічне до 1 мм з
відновленням через 3-5

хв

ішемічне більше 2
мм з відновленням
через 5 хв і більше

Аритмія немає одиничні екстрасистоли виражені
екстрасистоли

Порушення
провідності

немає

порушення
внутрішньошлуночкової
провідності при ширині

комплексу не більше
0,11 с

блокада гілок
пучка Гіса,

атріовентрикулярна
блокада

Методи контролю стану студентів в процесі тренувань. Контроль стану
студентів перед початком і під час ФТ є першою обов’язковою умовою, яка
забезпечує їх безпеку. Необхідний особистий контакт з кожним із студентів,
наприклад, під час вимірювання ЧСС і АТ перед початком заняття, коли
студент виявляє ознаки тривожності або цікавиться своїм здоров’ям. Обов’язок
лікаря і методиста ЛФК – створення в групі атмосфери довір’я. Крім цього,
студенти повинні бути ознайомленими з елементами самоконтролю. В таблиці
2 представлені загальні критерії оцінки реакції на тренувальні навантаження під
час занять.
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Психологічний аспект реабілітації студентів з особливими потребами.
Найчастіше у вказаних студентів проявляються депресивні або тривожно-
депресивні розлади. З метою діагностики психопатологічних порушень
доцільно використовувати суб’єктивні (які заповнюються самим студентом)
психодіагностичні тести і методики, зокрема, опитувальник депресії Бека
(A.Beck і співавт., 1961), тест СМОЛ (В.П.Зайцев, 1981).

Використання вказаних методик дозволяє не тільки виявити тривогу,
депресію і інші психологічні відхилення, але і дати кількісну характеристику
показників, що вивчаються. Багаторазове використання тестів дозволяє вивчити
динаміку стану студентів в часі, а також на фоні реабілітаційного супроводу.

Мета психологічної реабілітації студентів з особливими потребами –
формування адекватного відношення до свого стану, зняття психоемоційного
стресу, зумовленого навчальним навантаженням у вищій школі, навчання
методам психічної саморегуляції, формування оптимістичних соціальних
установок, підвищення інтересу до навчання і участі в програмі реабілітації.

У комплексну програму психологічної реабілітації варто включати
методику „Школа для студентів з особливими потребами” і психорелаксаційну
терапію. Методика „Школи” являє собою психотерапію у вигляді групової
дискусії, обговорення проблем, які цікавлять студентів-інвалідів (про режим
рухової активності, раціон харчування, психологічні проблеми, проблеми
спілкування з одногрупниками та іншими студентами, перспективи
працевлаштування і ін.) і направлена на зміну установок і підвищення
мотивації до навчання та участі в реабілітаційному супроводі навчання, що в
кінцевому рахунку сприяє підвищенню якості життя даних студентів.

Соціальний аспект реабілітації студентів з особливими потребами. В
залежності від типу дефекту, ступеня вираження функціональних розладів, та,
відповідно, і обмежень життєдіяльності, соціальне функціонування інвалідів
страждає неоднаково. В одних випадках переважає обмеження життєдіяльності
в сфері пересування і самообслуговування (порушення функцій опорно-
рухового апарату), в інших – обмеження здатності до мовного спілкування
(глухота), в третіх (при психічних розладах) домінує обмеження здатності до
орієнтації і контролю за своєю поведінкою. Однак спільним моментом, який
об’єднує ці порушення життєдіяльності, є дефіцит соціального функціонування
– здатності студента здійснювати різноманітні види життєдіяльності в соціумі.

Соціальна реабілітація у нашому випадку розглядається як комплекс
заходів, направлених на відновлення (формування) соціальних навиків, здатних
забезпечити повноцінне функціонування в оточуючому студентському
середовищі і відносно незалежне існування в побуті.

В соціально-реабілітаційному супроводі виділяється два напрямки:
соціально-побутовий і соціально-середовищний. Соціально-побутове навчання
включає прививання студенту-інваліду навиків господарсько-побутової
діяльності: приготування їжі, сервірування столу, прибирання помешкання,
створення затишку і комфорту, прання білизни, миття посуду та ін. Проблема
соціальної реабілітації студентів з особливими потребами включає навчання їх
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соціальній незалежності, тобто здатності до самостійного вирішення питань
правового характеру, ведення домашнього господарства, підготовку до
навчальних занять і життя без опіки оточуючих. Відвідування груп соціальної
реабілітації створює для студента-інваліда можливості розвитку здатності
спілкування, заведення неформальних зв’язків на основі спільного навчання і
проведення вільного часу.

Дозвілля розвиває комунікативні навики, стимулює емоційну сферу і
мотиваційну діяльність. У вищому навчальному закладі студентське дозвілля є
складовою частиною навчального процесу, яке дозволяє залучати студентів з
особливими потребами до участі в різного роду рухливих і інтелектуальних
іграх, художній самодіяльності поряд з навчальною діяльністю і іншими
видами зайнятості.

Важко переоцінити значення статевого виховання в соціальній реабілітації
неповносправних студентів, тому що інформація про відношення до
протилежної статі, про шлюб, планування сім’ї, переривання вагітності,
виховання дітей рідко надається в повній мірі в сімейному оточенні. Таким
чином, соціальна реабілітація – найбільш ємкісна і багатогранна область
реабілітації, повинна займати не останнє місце у реабілітаційному супроводі
навчання студентів з особливими потребами.

На основі комплексної програми реабілітаційного супроводу навчання,
методичні основи якої викладені вище, реабілітологом, спеціалістом ЛФК,
психологом та соціальним працівником розробляються індивідуальні програми
реабілітації, що мають за мету підвищити фізично-психологічно-соціальну
спроможність студентів з особливими потребами. Вони складаються
індивідуально для кожного студента з урахуванням
загального стану, особливостей перебігу хвороби, стану здоров'я та рівня
адаптації до фізичних навантажень, особистості хворого, віку, статі тощо. В
подальшій реалізації індивідуальних реабілітаційних програм важливо
дотримуватися наступних принципів організації реабілітаційного супроводу:
системності, тривалості, регулярності, поступовості, адекватності тощо.

Перспективи подальших досліджень. Розробка і впровадження
індивідуальних програм реабілітаційного супроводу навчання допоможе
оптимізувати і правильно оцінити особливості навчально-виховного процесу
студентів з особливими потребами, а експериментальна перевірка ефективності
програми дозволить розробити практичні рекомендації по оптимізації
реабілітаційно-оздоровчої роботи у вищих навчальних закладах і виборі
адекватних засобів покращення функціонального і психічного стану
неповносправних студентів.

Висновки:
1. Проведене дослідження дозволило встановити методичні особливості

укладання комплексної програми реабілітаційного супроводу навчання
студентів з особливими потребами в умовах вищого навчального закладу.
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2. Програма реабілітаційного супроводу навчання студентів-інвалідів
будується на засадах інтегральної оцінки стану їх здоров’я,
життєдіяльності, психологічного стану та соціального статусу.

3. Тільки комплексне виконання програми фізичної, психологічної та
соціальної реабілітації сприяє ефективному подоланню проблем, що
виникають в процесі навчання у ВНЗ у неповносправних студентів.

4. Система своєчасно і послідовно впроваджених індивідуальних програм
реабілітації є важливою умовою в досягненні кінцевого результату
реабілітаційного супроводу навчання студентів з особливими потребами
– оптимізації навчально-виховного процесу шляхом відновлення їх
фізичного здоров’я, особистісного і соціального статусу.
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Фізичне виховання студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної
медичної групи, вимагає чіткої відповідності між дозуванням навантаження і
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індивідуальними можливостями кожного студента, адже функціональні
можливості ослабленого хворобою організму різко зменшуються.

Слід врахувати, що небезпечними і шкідливими для здоров’я студента є
не тільки дія надмірних навантажень, але і малі фізичні навантаження, а, тим
більше, гіподинамія, що виникає від бажання студента „вберегти” себе від
фізичної активності.

У науково-методичній літературі звертається увага на фізичне виховання
осіб, віднесених до спеціальної медичної групи [1, 2, 3, 4]. Водночас, немає
достатньо розробленої методики дозування навантажень для студентів
віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи.

Мета роботи полягає в розробці параметрів фізичних навантажень для
студентів спеціальних медичних груп.

Мета та організація дослідження. У процесі дослідження
використовувались такі методи: теоретичний аналіз і узагальнення
літературних джерел, антропометричні методи, педагогічне тестування,
методи математичної статистики. Дослідження проводилось зі студентами
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна». Було
обстежено 24 особи.

Результати досліджень, та їх обговорення. Результати досліджень
фізичного стану студентів спеціальних медичних груп свідчать про зниження їх
фізичної підготовленості та працездатності (табл.1).

Результати, подані в таблиці, показують, що у студентів спеціальної
медичної групи, порівняно із основною, є менші показники обсягів грудної
клітки у стані спокою (Р<0,05) і на вдиху (Р<0,001), та плеча (Р<0,05), водночас
зростає обсяг талії (Р<0,001). Маса тіла у студентів віднесених до спеціальної
медичної групи є вищою (Р<0,05). Ці дані пояснюються збільшенням маси тіла
за рахунок жирової клітковини в спеціальній медичній групі, що пов’язано з
меншою фізичною активністю, гіподинамією. Довжина тіла студентів
достовірно не відрізняється (Р>0,05), що зумовлено зниженням темпів росту
тіла людей віком 18-20 років.

Розвиток фізичних якостей у студентів спеціальної медичної групи
достовірно нижчий, що пояснюється погіршенням функціонального стану
організму після перенесених захворювань і зменшенням фізичної активності.

У зв’язку з цим необхідно внести корективи в структуру фізичних
навантажень, відповідно до особливостей фізичного стану. Так, добре відомо,
що хвороба тягне за собою багато різних несприятливих змін в організмі. І
найголовніші з них виникають в результаті обмеженої рухової активності. Це
приводить не тільки до неузгодженої діяльності всіх систем організму, але й до
порушення його взаємодії з зовнішнім середовищем. Знижується імунітет,
погіршується діяльність життєво-важливих органів і навіть у молодих людей
формуються механізми регуляції, характерні для старіючого організму.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

156

Таблиця 1
Рівень фізичного стану студентів спеціальної медичної групи

Групи студентів

Тестові вправи Спеціальна
медична

Х±Sx

Основнана
Х±Sx

Р

Маса тіла, кг 72,46±0,75 68,946±0,69 <0,05
Довжина тіла, см 175,216±0,92 174,926±0,81 >0,05

спокій 88,926±0,32 90,916±0,53 <0,05
вдих 91,61±0,61 94,82±0,81 <0,001Обвід грудної

клітки, см видих 86,51±0,31 85,78±0,32 >0,05
плеча 25,41±0,39 26,84±0,41 <0,05
стегна 53,52±0,69 52,98±0,52 >0,05Обсяги, см
талії 79,02±0,25 75,81±0,22 <0,001

Вис на зігнутих руках, с 35,31±1,12 43,38±1,09 <0,001
Підтягування у висі, разів 5,09±0,22 8,45±0,19 <0,001
Стрибок у довжину з місця, см 200,81±2,09 218,82±1,86 <0,001
Біг 100м, с 16,45±0,13 14,01±0,15 <0,001
Біг 3000м, хв, с 16,45±0,22 13,48±0,15 <0,001
Нахил вперед із положення
сидячи, см 15,24±0,24 17,24±0,64 <0,05

Дослідженнями фізіологів встановлено, що під дією фізичних вправ
виникають функціональні структурні зміни м’язів і відповідних нервових
центрів, розміщених на сегментарному рівні в головному мозку. Стимуляція
морфо-функціональних і енергетичних можливостей тканин, які забезпечують
своєю діяльністю м’язові скорочення і на цій основі розширення діапазону
реактивності організму – загальна риса всіх без виключення фізичних вправ.

Плануючи фізичне навантаження на організм, необхідно користуватись
загальновідомою класифікацією навантажень, яка включає в себе 5 зон
інтенсивності.

1. Зона низької інтенсивності (20-30%). В цій зоні робота може
використовуватись досить тривалий час. Фізіологічні функції організму не
напружені, частота серцевих скорочень не перевищує 100-120 уд./хв.

Фізичні вправи: ходьба, біг, прогулянки на лижах, їзда на велосипеді,
плавання у вільному режимі і т.д.

2. Зона помірної інтенсивності (50% від максимального навантаження). В
цьому режимі розвивається витривалість. Величини пульсу при виконанні
навантажень частіше досягають 130-160 уд./хв. Фізичні навантаження у цій зоні
сприяють встановленню взаємодії між функціями серцево-судинної системи,
дихання і рухового апарату.

Фізичні вправи: ходьба, біг, їзда на велосипеді, плавання, біг на лижах і
ковзанах і т.д.
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3. Зона великої інтенсивності (близько 70% від максимальної). Сприяє
найбільшій напрузі фізіологічних функцій.

Використання навантажень великої інтенсивності в сполученні з помірною
інтенсивністю сприяє розвитку швидкісної і загальної витривалості. Величини
показників ЧСС досягають 150-170 уд./хв. Фізичні навантаження у цій зоні
сприяють розвитку аеробно-анаеробних можливостей організму студента.

Фізичні вправи: рівномірний і рівномірно прискорений біг на дистанії
1500-3000м., біг на лижах, рухливі ігри, естафети, спортивні ігри, ритмічна і
художня гімнастика.

1. Зона субмаксимальної або високої інтенсивності(80% від максимальної).
Вона відповідає режиму виконання вправ, при яких робота м’язів серця та
інших фізіологічних систем забезпечується, в основному анаеробними
джерелами енергії. Можлива тривалість виконання навантажень приблизно 50
секунд.

Фізичні вправи: біг на дистанціях 200, 400, 800 метрів, кроси на 1 км,
естафети, повторний біг на короткі дистанції, прискорений біг на лижах,
гімнастичні вправи, стрибки і т.д.

Рекомендується використання фізичних вправ високої інтенсивності і
статичного зусилля. Вплив статичних зусиль на фізіологічні функції особливо
на діяльність серцево-судинної системи дуже великий. Однак слід пам’ятати,
що тривалість одного статичного зусилля, яке докладається студентами не
повинно перевищувати 15-20 секунд.

2. Зона максимальної інтенсивності (100%) відповідає виконанню фізичних
вправ з максимальною швидкістю, максимальними темпами і зусиллями.
Робота здійснюється організатором тільки за рахунок джерел енергії АТФ і
креатин фосфату, запасів яких вистачає в організмі на 10-20 секунд.

Фізичні вправи: біг з максимальною швидкістю на короткі дистанції 30, 60,
100м, естафети, стрибки в максимальному темпі.

Фізіологічна крива навантаження в ідеалі повинна являти собою
трикутник, вершина якого в середині основної частини. Тобто, частота пульсу
повинна поступово зростати в підготовчій і основній частині і, досягнувши
максимуму в середині основної частини, повинна іти на спад і до кінця
заключної частини заняття повинна максимально наблизитись до вихідного
рівня. При такому розподіленні навантаження енерговитрати організму
найбільш економічні, киснева заборгованість нижча, явища загальної втоми
значно менші ніж при інших варіантах навантажень.

Для забезпечення ефективності процесу оздоровлення студентів,
віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, необхідно точно
уявляти завдання, які потрібно вирішувати.

Хоча будь-яке захворювання приносить шкоду організму в цілому, але в
основному ушкоджується якийсь певний орган чи система органів (звідси і
розрізняють хвороби серцево-судинної системи, органів дихання, кишково-
шлункового тракту, центральної нервової системи, опорно-рухового апарату і
т.д.), тому в організмі складається ситуація „слабкої ланки”. В зв’язку з цим
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використовувані з лікувально-профілактичною метою дії дозуються таким
чином, щоб викликати реакцію, яка не перевищує можливостей найбільш
ураженого органу. Природньо, що при цьому інші функціональні системи
виявляються в значній мірі „недовантажені”.

Саме тому особливе значення для забезпечення максимальної ефективності
фізичного виховання осіб, віднесених до спеціальних медичних груп, займають
спеціальні вправи, що здатні по механізму регуляторного ефекту забезпечити
не рівномірний, а в певній мірі вибірковий вплив м’язової діяльності на
організм.

При заняттях зі студентами віднесеними до спеціальної медичної групи
дуже важливо чітко дозувати навантаження для того щоб не викликати
перевтоми. Для цього необхідна як візуальна оцінка фізичного стану студента,
так і опитування з метою вияснення його суб’єктивного почуття.

При заняттях із студентами, що перенесли захворювання серцево судинної
системи, дуже важливо враховувати не тільки діагноз, але і функціональний
стан організму. На заняттях перевагу слід надавати вправам циклічного
характеру ( ходьба, дозований біг, плавання, їзда на велосипеді ). При
виконанні циклічних вправ доцільно використовувати великі за об’ємом
навантаження, але обов’язково адекватні стану здоров’я студента. Так за одне
заняття студент повинен подолати, чергуючи біг в повільному темпі і ходьбу,
від 1,5 до 2 тисяч метрів ( пульс, при цьому, неповинен підніматись вище 140-
150 уд/хв.). Також, необхідно використовувати гімнастичні вправи. Темп
виконання гімнастичних вправ помірний і середній, число повторів починати з
8-10 разів і поступово збільшується, в залежності від індивідуальних
можливостей кожного студента. При підборі гімнастичних вправ, для
зменшення навантаження і полегшення роботи серця частину вправ можна
виконувати з положення сидячи, або лежачи. В заняттях слід уникати вправ, що
виконуються з натужуванням і при затримці дихання.

Працюючи із студентами, що перенесли захворювання органів дихання,
особливе значення слід надати розвитку навичок довільного керованого
дихання. Заняття слід проводити на вулиці, або в добре провітреному
приміщенні, недопустимо переохолодження організму. В перші кілька тижнів
занять вправи на розвиток сили, спритності, швидкості і витривалості
виконуються в обмежених кількостях, щоб зменшити задишку. При виконанні
циклічних вправ необхідно погоджувати дихання з рухами тіла. Поступово
вправи ускладнюються, як за координацією, так і за їх зусиллям.

Разом із виконанням фізичних вправ і розвитком навиків довільного
дихання для студентів, що перенесли захворювання органів дихання, важливо
використовувати загартовуючі процедури. При цьому потрібно слідкувати
затим, щоб застосовувані впливи не перевищували функціональні можливості
терморегуляції організму.

При заняттях із студентами, що перенесли захворювання органів травлення
потрібно враховувати те, що фізичні вправи змінюють рухову, всмоктувальну і
секреторну функції хворих органів. І ці зміни можуть мати різноманітний
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характер, що залежить від інтенсивності і тривалості фізичних навантажень,
часу прийому їжі, вихідного функціонального стану органів травлення. Вправи
виконані одразу після їжі порушують природні процеси травлення.

В заняттях слід використовувати ходьбу з дозованим бігом, їзду на
велосипеді і лижах. На початку занять слід берегти черевний прес і обмежити
стрибки. Загально розвиваючі вправи чергуються з дихальними ( „дихання
животом”).

Учням з функціональними захворюваннями нервової системи слід
включати в основну частину заняття вправи на увагу і розслаблення м’язів,
ходьба. Рекомендуються пішохідні прогулянки, плавання, туристичні подорожі.
Потрібно уникати вправ, що можуть викликати перенапруження нервової
системи і негативні емоції.

При захворюваннях опорно рухового апарату в заняттях перевагу слід
надавати гімнастичним вправам, вправам в воді і плаванню. При цьому
комплекси гімнастичних вправ слід підбирати індивідуально, враховуючи
особливості захворювання кожного студента.

Висновки:
1. Проведенні дослідження вказують на низький рівень фізичного розвитку

студентів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи.
2. Виявлена необхідність диференційованого підходу у дозуванні навантажень

при заняттях у спеціальній медичній групі.
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Annotation. The general principles of load’s dosage of the students, referable to
special medical group under the state of the health, are worked out in a given article.
The researches point out the low level of physical development of the students
referable to special medical group under the state of the health. It is found out the
individual approach of load’s dosage necessity at the lessons in special medical
group.
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Завацька Л., Корнійчук Я.
РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ

АЛЬТЕРНАТИВНИХ СИСТЕМ ОЗДОРОВЛЕННЯ
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка

Степана Дем’янчука

Актуальність. Останнім часом зростає інтерес до альтернативних
оздоровчих систем. Причин цьому є чимало. Насамперед – людина завжди
прагнула бути здоровою. І тому її постійно цікавили різні методи
оздоровлення, зокрема ті, які ідуть зі сходу. Це зумовлено тим, що на сході
досить чітко дотримуються різних традицій,  а це означає що системи
перевірені часом і зазвичай вчителі, які навчають цим системам мають
чималий досвід занять даними системами. Також слід зазначити, що
офіційна медицина у наш час стає не завжди достатньою для основної маси
населення. Це пов’язано як з матеріальним становищем більшості людей,
так і з тим, що не завжди офіційна медицина виліковує хворобу до кінця,
адже лікування її причини на відміну від східних оздоровчих систем.  Але
також слід зазначити, що альтернативні оздоровчі системи можуть бути
корисними не тільки для людей хворих або тих, хто хоче покращити своє
здоров’я, а й для здорових, які займаються спортивною діяльністю. Тому
маємо мету: висвітлити вплив альтернативних оздоровчих систем на
розвиток фізичних якостей організму.

Об’єктом дослідження є умови і процес використання асан індійської
йоги, дихальної системи цигун, китайської системи уцінці та інших методів
і методик та засобів оздоровлення.

Предметом дослідження є умови оздоровчого впливу альтернативних
оздоровчих систем на фізичний розвиток організму людини.

В основу нашого дослідження ми взяли вправи, які використовують в
індійській системі йога. Взагалі саме слово “йога” походить від
санскритського кореня “юдж” що в перекладі означає гармонія, союз,
зв’язок і т.д. Тому варто зазначити, що індійська йога не залежно від її типу
передбачає використання цілісності під час занять і гармонійного розвитку.

Тому, якщо людина має бажання добитися певних результатів йогу не
можна розділяти,  як це роблять більшість західних інструкторів,  котрі
переслідують переважно корисливі цілі. Умовно його поділяють на 8
частин: 1. Яма – заборони, 2. Ніяма, 3. Асана, 4. Пранаяма (дихання), 5.
Пратьяхара – (контроль органів чуттів), 6. Дхарана – (концентрація), 7.
Дхіяна (медитація), 8. Самадхі (просвітлення вища ступінь йоги). Цей поділ
на частини досить умовний, тому що всі частини взаємопов’язані. Поділ на
частини зроблений лише для зручності під час вивчення і для того щоб
дотримуватися принципу поступовості під час розучування. Але постановка
проблеми звучить досить таки конкретно і розглядати повністю і для
дослідження такої великої системи як йога було б потрібно чимало часу і
зусиль. Тому, за основу було взято третю частину. Асана яка й призначена
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для розвитку фізичного тіла. Взагалі такого поняття як вправа йога не
використовує. Там застосовуються інші терміни, а саме: Асана – статична
поза,  якщо вправа робиться в русі,  вправа має назву Ям,  є таке поняття як
бандха або замок. Також слід розглядати те що перед тим, як виконувати
третю частину, а саме Асана потрібно зробити часткову очистку організму
як фізичну, так і духовну. Саме тому потрібно пройти перші дві частини
Яму і Віяму. Четверта частина є Прана яма. Сама по собі Прана яма досить-
таки складна до того ж нею потрібно оволодіти після розвитку тіла тому ми
взяли іншу дихальну систему а саме циган, яка також в свій час вийшла з
Пранаями.

Експериментальне дослідження. Для експерименту була створена
група,  до якої були залучені юнаки від 18  до 21  року,  які розучували та
виконували на протязі 2 років основний обов’язків щоранковий комплекс
для здорових і хворих людей, розроблений А.Зубковим [4, 13-21].
Виконували китайську гімнастику у цінсі (ігри п’яти звірів, розробленими
Хуа То та виконували найпростіші дихальні вправи з циган, а саме підйом у
небо,  підтримка місяця,  нижньочеревне дихання та ряд інших,  а також
спеціальні авторські комплекси, які розроблені для розвитку фізичних
якостей.

Для розвитку сили використовувалися Пурнасарпасана, маєрюнасана,
толасана, Шалабхасана, Уткатасана, та інші.

Для розвитку гнучкості – Пурнасарпасана, Бхуджангасана,
Піщмоттанасана, Хануманасана (по можливості), Уштрасана,
Бандхаконасана.

Для розвитку витривалості Сіршасана, Сарвангасана, Халасана,
Пурнасарпасана, Дханурасана, Уткатасана.[2, 72]

Для визначення рівня розвитку фізичних якостей використовувались
шкільна система тестування фізичного розвитку; гнучкість визначалась
максимальним нахилом вперед з положення сидячи (ноги в колінах не
згинаються, тримати разом, зробити максимальний нахил вперед з
витягнутими руками покладеними одна на одну торкнутися руками ноги що
знаходиться максимально вперед і зафіксуватися 2 с. Нульовий замір
розпочинається на рівні п’яток. Максимальний стрибок у довжину з місця.
Естафетний біг, тест для розвитку швидкості. Техніка виконання: кисть
сильної руки повністю розкрита, витягнута паралельно тулубу долоня
вертикально великий палець угору. Для тесту застосовувались 40
сантиметрова лінійка нульова позначка на рівні з ребром долоні 1-2 см.
відведена в сторону. По команді “увага” на протязі 5 секунд асистент
відпускав лінійку. Завдання тестуємого якомога швидше розжати кисть.

Замір здійснюється від ребра долоні до нульової позначки.  Чим менше
число, тим краще розвинута швидкість.

Сила визначалась за кількістю, значенням і розгинанням рук в упорі
лежачи за 4 хвилини.

Витривалість – 10 хвилинним бігом.
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Також використовувався ще один тест для визначення сили – згинання
й розгинання рук у висі на перекладені.

Результати емпіричного дослідження представлені у наступній таблиці,
середні арифметичні показники до початку і після проведення
експерименту.

Н
аз

ви
те

ст
ів

Підтягування
на перекладині

рази

Згинання й
розгинання
рук в упорі

лежачи
рази

Естафетний
тест на

швидкість
см.

Нахил
тулуба в

перед
гнучкість

см.

10
хвилинний

біг
витривалість

м.

Стрибок в
довжину з
місця см.

До
експе-
римен-
ту

8 21 19 8 2100 170

Після
експе-
римен-
ту

12 35 15 17 2800 230

Отже,  з наведеної таблиці ми бачимо що під час занять
альтернативними оздоровчими системами сила в першому тесті зростає у 4
рази, у другому на 14 показників, швидкість на 4, нахил тулуба в перед на 9
см., біг на 700 м, стрибок в довжину на 60 см.

У підсумку ми бачимо що найменше розвинулась швидкість,  а
найбільше – витривалість і гнучкість. Слід також зазначити, що учасники
групи не систематично займались спеціальними вправами для тестування а
були звичайними людьми, які лише виконували комплекс вправ, з цього
можна зробити висновок, що дана система має значний вплив на фізичний
розвиток людини.  Отже,  можна зробити висновок,  що якщо людина буде
займатись своїм улюбленим видом спорту і при цьому використовувати
альтернативні методи оздоровлення, то це буде сприяти досягненню
кращого результату.

Висновки. З наведеного вище експерименту ми бачимо, що заняття
альтернативними оздоровчими системами сприяють не тільки загальному
оздоровленню організму, але й розвитку певних фізичних якостей, що може
успішно використовуватись спортсменами у їхній діяльності. При цьому,
заняття альтернативними оздоровчими системами не шкодять здоров’ю і
запобігають різним ушкодженням що також позитивно впливає на розвиток
організму.
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ПРОГРАМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ

УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Професійно-технічне училище Луцького державного технічного

університету

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Наукові дослідження [2, 3, 7] та практика роботи шкіл свідчать про зниження
здоров’я школярів. Для поліпшення фізичного стану дітей і молоді науковцями
і практиками пропонуються різні варіанти оздоровчих програм. Як правило,
рекомендуються вправи циклічного, швидкісно-силового або комплексного
характеру. Науковими дослідженнями [1, 5, 6] показано, що для школярів
найефективнішим є комплексний підхід в оздоровчому тренуванні, який
поєднує різноманітні навантаження на спритність, гнучкість, силу, швидкість,
витривалість.

Для того, щоб процес комплексного оздоровчого тренування давав
найкращий результат, забезпечуючи високий рівень здоров'я, необхідно
раціонально поєднувати засоби різної спрямованості. Дуже важливо визначити
співвідношення засобів оздоровчого тренування як на одному занятті, так і на
більш тривалі проміжки часу. Схоластичне застосування на заняттях різних
засобів не лише не сприяє зросту фізичної працездатності, але й може
негативно вплинути на стан здоров'я. В цьому випадку організм сприймає
навантаження як випадковий фактор і не відповідає на нього процесами
пристосування. Тільки після багаторазового ритмічного повторення
навантаження певного спрямування, коли нервова система сприймає його,
встановлює, що цей режим є закономірністю, в організмі активно починають
проходити позитивні морфо-функціональні процеси. В подальшому, коли
організм пристосовується до постійного навантаження, адаптаційні процеси
починають слабнути.

Мета роботи полягає в розробці програмування фізкультурно-
оздоровчих занять для юнаків 16 – 17 років.

Результати дослідження та їх обговорення. Зміст експериментальної
методики включала вправи із розділу гімнастики (загальнорозвиваючі та
прикладні вправи, вправи на гімнастичних приладах, опорні стрибки, елементи
акробатики); легкої атлетики (біг на короткі, середні та довгі дистанції,
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подолання вертикальних і горизонтальних перешкод, метання гранати і
човниковий біг); спортивних ігор (баскетбол і футбол); кросової підготовки;
плавання.

Поряд із формуванням основних вмінь та навичок велика увага
надавалася розвитку фізичних якостей, рівень яких, у великій мірі, обумовлює
стан здоров'я школярів. Згідно шкільної програми у юнаків 16-17 років
рекомендується розвивати силу, загальну, швидкісну та статичну витривалість,
спритність, швидкість, гнучкість, швидкісно-силові якості. Співвідношення
часу для розвитку цих якостей у програмі не визначено. Тому, враховуючи
зміст навчального матеріалу, який вивчається в 10-11 класах, ми розробили
співвідношення засобів розвитку фізичних якостей у процесі оздоровчого
тренування юнаків, які проживають на території радіаційного забруднення
(табл.1).

Під час розробки такого співвідношення ми дотримувалися рекомендацій
Купера про розвиток в оздоровчому тренуванні, в першу чергу, відстаючих
якостей. Тому більша кількість годин відводилася на розвиток фізичних
якостей (витривалість, спритність, сила), за якими юнаки, які проживають на
території чорнобильської зони, найбільше відстають від своїх ровесників з
відносно чистих територій.

Таблиця 1
Співвідношення засобів для розвитку фізичних якостей у юнаків, %

Відсоток від загального часу для розвитку
фізичних якостейСпрямованість

вправ
16 років 17 років

Витривалість 35 40
Сила 20 30
Швидкісно-силові 10 10
Швидкість 10 5
Спритність 15 10
Гнучкість 10 5

Як видно з таблиці 1, найбільший відсоток часу припадає на розвиток
витривалості, сили і спритності. Співвідношення засобів для розвитку фізичних
якостей розроблене таким чином, що із збільшенням віку юнаків збільшується
кількість вправ для розвитку витривалості і сили. Такий стан – раціональний з
точки зору сензитивних періодів розвитку фізичних якостей.

Велике значення розвитку витривалості надавалося у зв'язку з її
визначальним впливом на функціонування аеробної (киснезабезпечугочої)
системи [1]. Встановлено, що люди з оптимальним рівнем витривалості значно
менше піддаються серцево-судинним захворюванням, хворобам легень,
ожирінню, діабету. Проте, підвищення витривалості вище оптимального рівня,
не призводить до подальшого зниження захворюваності. Навпаки, високий
рівень витривалості, що дозволяє успішно виступати на стаєрських і
марафонських дистанціях, часто викликає хвороби опорно-рухового апарату,
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знижує імунну систему організму і, тим самим, послаблює стійкість організму
до інфекційних захворювань. Тому фізичні вправи, що розвивають
витривалість, чітко дозувалися відповідно до фізичних можливостей.

Велика роль силових вправ пов'язана з формуванням необхідної м'язової
маси, яка функціонально забезпечує не тільки рухи тіла, але й виробництво
енергії. М'язова система забезпечує корсетну функцію всіх органів і систем
організму. Недостатня кількість м'язових тканин призводить до розвитку
хвороб обміну речовин – діабету, ожиріння, атеросклерозу, гіпертрофічної
хвороби. Недостатня корсетна функція може проявитися, в першу чергу, через
хвороби хребта – порушенням постави, плоскостопістю, порушенням функцій
органів черевної порожнини тощо. Силові навантаження позитивно впливають
на стан здоров'я, працездатність, витривалість, спритність, швидкість.

Друга не менш важлива причина використання великої кількості силових
і швидкісно-силових вправ, зумовлена прагненням юнаків мати хорошу будову
тіла. Саме цей естетичний мотив, на думку науковців [4], є значно дієвішим
стимулом до самостійних і систематичних занять, ніж міркування щодо міцного
здоров'я.

Значна увага для розвитку спритності обумовлюється, з одного боку,
дуже низьким рівнем її розвитку у юнаків з чорнобильської зони, а з іншого -
великим її значенням під час виконання складнокоординаційних рухів.

Використання фізичних вправ для розвитку швидкості і гнучкості
зумовлюється потребою різнобічного розвитку організму юнаків.

Важливою умовою і особливістю фізичного виховання юнаків, які
проживають на території радіаційного забруднення, є оптимальне дозування
навантаження. Фізичні навантаження залишаються не лише провідним
чинником підвищення фізичної і розумової працездатності дітей, які
проживають в забрудненій радіонуклідами зоні, але й основним засобом
профілактики багатьох захворювань.

До обгрунтування і нормування фізичних навантажень, адекватних
функціональним можливостям дітей, як правило, необхідно підходити з таких
позицій:
1) нормування фізичних навантажень за окремими фізіологічними

показниками, зокрема за ЧСС, споживання кисню, спірометрії;
2) дозування інтенсивності фізичного навантаження в залежності від

максимальної швидкості переміщення;
3) оцінка інтенсивності навантаження, виходячи з максимальних енергетичних

можливостей організму;
4) забрудненість навколишнього середовища, в тому числі продуктів

харчування радіонуклідами;
5) стан здоров'я школярів;
6) фізичний розвиток учнів.

Спираючись на наукові дослідження [4], ми розробили оптимальні
пульсові режими для занять циклічними вправами юнаків 16-17 років. Для
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цього був розрахований ефективний рівень частоти серцевих скорочень під час
виконання вправ аеробного характеру (табл. 2).

Результати, подані в таблиці, показують, що максимальна частота
серцевих скорочень під час виконання вправ аеробного характеру юнаками 16-
17 років, які проживають на території радіаційного забруднення, не повинна
перевищувати 203-204 уд/хв, нижня межа ЧСС складає 157-158 уд/хв, верхня
межа - 185-186 уд/хв. Ефективний рівень ЧСС під час занять аеробними
вправами для юнаків 16 років, які проживають у зоні радіаційного забруднення,
складає 158-186 уд/хв; юнаків 17 років - 157-185 уд/хв.

Зважаючи на низький рівень фізичного стану юнаків, ми розділили
ефективний рівень ЧСС на три зони: низька – 157-160 уд/хв, середня – 161-170
уд/хв, висока – 171-186 уд/хв. Заняття починалися з низької зони інтенсивності.
З підвищенням фізичного стану юнаків підвищувалась і зона інтенсивності
виконання фізичних вправ.

Таблиця 2
Тренуючий та ефективний рівні ЧСС для виконання вправ аеробного

характеру юнаками 16-17 років, які проживають на території радіаційного
забруднення

Вік, років Макс.ЧСС,
уд/хв

Тренуюча
ЧСС, уд/хв

Нижня
межа ЧСС,

уд/хв

Верхня
межа ЧСС,

УД/хв

Ефектив-
ний рівень
ЧСС, уд/хв

16 204 115 158 186 158-186

17 203 114 157 185 157-185

Для розвитку загальної витривалості застосовувалися найрізноманітніші
фізичні вправи та їх комплекси, що відповідали таким вимогам:

1) відносно проста техніка виконання;
2) активне функціонування переважної більшості скелетних м'язів;
3) можливість дозування та регулювання тренувального навантаження.
Цим вимогам найбільше відповідають циклічні вправи: ходьба, біг,

плавання, ходьба на лижах, стрибки через скакалку тощо. Техніка виконання
більшості циклічних вправ доступна практично для всіх юнаків. При їх
виконанні в роботі приймають участь майже всі м'язи і активізується діяль-
ність провідних функціональних систем організму. Важливим є те, що
з’являється можливість дозувати інтенсивність та тривалість навантаження у
суворій відповідності до стану здоров'я та рівня фізичної підготовленості
школярів.

Тренування розпочиналося із застосування дозованої швидкісної ходьби у
поєднанні з бігом підтюпцем, надаючи перевагу ходьбі. Поступово перевагу
надавали бігу у поєднанні з дозованою ходьбою. У подальшому
використовувався безперервний біг оптимальної тривалості. Тільки після цього
поступово підвищувалася інтенсивність навантаження до оптимального рівня.
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Поряд з вправами, що сприяли розвитку витривалості (біг, ходьба на лижах),
використовувалися вправи, які розвивають силову витривалість (підтягування,
згинання і розгинання рук в упорі лежачи, присідання). Якщо умови погоди не
дозволяли бігати на вулиці, для розвитку витривалості в приміщенні
застосовувалися присідання, стрибки через скакалку, естафети, спортивні та
рухливі ігри.

Для розвитку витривалості на уроках фізичної культури застосовувався
рівномірний метод тренування. Переваги цього методу полягали в тому, що
оптимальні фізичні навантаження вдосконалюють стійкість органів і систем,
значно поліпшують працездатність серцево-судинної і дихальної систем,
позитивно впливають на загальний стан здоров'я.

Застосування перемінного і повторного методів тренування стимулювало
розвиток і, відповідно, розширення діапазону рухливості авторегуляційних
процесів організму. Ефективність цих методів полягає в тому, що
вдосконалюються аеробний і анаеробний рівень загальної і спеціальної
витривалості, виключається монотонність в роботі за рахунок переміни одного
режиму роботи на інший.

Розвиток сили і силової витривалості проводився за допомогою вправ
атлетичної гімнастики, фізичних вправ з обтяженням та на гімнастичних
приладах. Основні переваги атлетичної гімнастики, як засобу оздоровчого
тренування, такі:

- велике оздоровче значення атлетичної гімнастики для організму
людини;

- заняття атлетичною гімнастикою можна починати з будь-якого рівня
фізичної і технічної підготовленості, повертатися до занять після тривалих
перерв;

- велика кількість розроблених програм і систем тренування, що дає
можливість занять за індивідуальними планами і у власному режимі;

- заняття атлетичною гімнастикою легко дозуються за рахунок ваги
обтяжувачів, кількості повторень вправ, частоти тренування, темпу, режиму
роботи;

- під час тренування є можливість використовувати вправи для розвитку
швидкості, витривалості, спритності і гнучкості;

- фізичні якості, набуті в атлетичній гімнастиці, можна з успіхом
використовувати в інших видах спорту, в побуті, праці тощо;

- атлетичною гімнастикою можна займатися, практично, за будь-яких
умов: у спортивному залі, вдома, в лісі тощо.

Дані засоби оздоровчого тренування сприяли розвитку м'язів черевного
преса, спини, плечового пояса та нижніх кінцівок. Види вправ, кількість
повторень були чітко регламентовані, хоч і допускалося індивідуально вносити
корективи у виконання цих вправ.

Зважаючи на особливості стану юнаків, які проживають на території
радіаційного забруднення, ми розробили дозування силових навантажень
(табл.3).
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Таблиця 3
Дозування силових навантажень для юнаків 16-17 років

Вік,
років

Величина
обтяження

(максимальна
к-сть повторень),

разів

К-сть підходів,
разів

Тривалість
відпочинку між

серіями, хв.

Темп
виконання

16 8-12 5-6 2,0-3,0 Повільний,
середній

17 8-12 4-5 1,5-2,5 Повільний,
середній

Для збільшення м'язової сили юнаків 16-17 років рекомендується
виконувати атлетичні вправи в 4-6 підходах. Кожна вправа повторюється 8-12
разів, тривалість відпочинку між серіями 1,5-3,0 хв. Вправи виконуються в
повільному і середньому темпах.

Використовувалися вправи з обтяженням масою власного тіла, масою
предметів, опором, подолання опору еластичних предметів, подолання опору
партнера чи навколишнього середовища, вправи у самоопорі, на тренажерах,
Після виконання необхідної кількості підходів для однієї групи м'язів,
переходили до розвитку іншої групи м'язів. При цьому спочатку виконувалися
вправи для більш масивних м'язових груп, а потім - для дрібних м'язових груп.

Характер відпочинку між підходами - активний (повільна ходьба, вправи
на відновлення дихання, розслаблення тощо), а між серіями вправ для різних
груп м'язів - комбінований. Ми не використовували вправи на натуження, а
також тривалі статичні і силові вправи з максимальними навантаженнями.

Під час виконання силових вправ велику увагу приділялося ритмічному
диханню. У більшості вправ видих рекомендувався під час зусилля.

Потрібно зауважити, що зміна темпу силових вправ, чергування їх із
вправами на гнучкість і розслаблення між підходами, складали великі
можливості для вдосконалення рухового і вестибулярного апарату. В свою
чергу, комплекси силових вправ ми чергували з оптимальними циклічними і
швидкісними вправами, що давали хороший ефект розвитку витривалості.

Важливим моментом було тренування юнаків до гіпоксії, яке досягалося
затримкою дихання на декілька секунд. Затримка дихання виконувалася на
вдиху, видиху, під час виконання вправ, у стані спокою.

У процесі експериментальної роботи широко використовувався ігровий
та змагальний методи. Ці методи не тільки значно підвищували емоційний стан
школярів, але й за рахунок потоку пропріоцептивної імпульсації, що поступала
в головний мозок, суттєво поліпшували тонус і працездатність кори великих
півкуль. Такі механізми дають можливість мобілізувати юнаків на активне
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виявлення фізичних і морально-вольових якостей, що сприяють зниженню
психічної напруги і рівня невпевненості чи хвилювання.

Науковими дослідженнями встановлено, що ігрова діяльність є
ефективним засобом відволікання від кінезофобії. Навчальні ігрові заняття
вигідно відрізнялися від звичайних не тільки емоційною насиченістю, але й
моторною щільністю, яка складала 76% від загального часу заняття. Під час
підбору ігор враховувалися основні завдання уроку, рівень фізичної
підготовленості дітей та місце проведення. Враховуючи зниження фізичного
стану у школярів, ігри, що використовувалися, були спрямовані, переважно, на
розвиток фізичних якостей.

Зважаючи на низьку фізичну підготовленість юнаків і незадовільний стан
здоров'я, під час експериментальних занять велика увага надавалася
педагогічному і медико-біологічному контролю. Для цього широко
використовувалися суб'єктивні (самопочуття, апетит, сон, настрій, тощо) і
об'єктивні (частота серцевих скорочень, кров'яний тиск, тестування) методи.

Базуючись на фундаментальних наукових дослідженнях [1, 2, 5], річний
період фізичного виховання юнаків 16-17 років ми розділили на три етапи. До
першого етапу належала перша чверть навчання у школі, до другого – друга і
третя, до третього – четверта. Кожний етап вирішував навчальні й оздоровчі
завдання.

На першому етапі (втягуючий) зміст фізичного виховання спрямовувався
на поступове підвищення функціональних можливостей юнаків. Особлива
увага зверталася на стан серцево-судинної і дихальної систем. Широко
використовувалися вправи оздоровчої і лікувальної фізичної культури. У
процесі виконання фізичних вправ на початковому етапі значне місце належить
активному відпочинку. Протягом цього етапу виділявся час для формування в
юнаків навичок самоконтролю і гігієни. Зміст занять спрямовувався на
зацікавлення учнів фізичними вправами, створення на заняттях оптимістичного
настрою, що суттєво підвищувало ефективність уроків.

На другому етапі (основний період) проводились систематичні заняття
фізичними вправами відповідно до розробленого змісту і дозування
навантажень. Основні завдання цього етапу полягали у виконанні змісту
шкільної програми, розвитку провідних фізичних якостей, підвищенні захисних
сил і опірності організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища.

Третій етап (підсумковий) полягав у продовженні систематичних занять
фізичними вправами, підведенням підсумків навчального року, детальному
інструктажу щодо самостійних занять влітку.

Висновки. У процесі фізичного виховання юнаків 16-17 років доцільно
використовувати комплексний варіант оздоровчого тренування.
Рекомендується таке співвідношення фізичних навантажень: розвиток
витривалості (35 - 40%), сили (20 - 30%), швидкісно-силових якостей (10%),
швидкості (5 - 10%), спритності (10 - 15%) та гнучкості (5 - 10%). Ефективний
рівень ЧСС під час виконання аеробних вправ для юнаків складає 157 – 186
уд/хв.
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Tsos A., Navrotskiy E., Zahozhiy V.
THE PROGRAMMING OF PHYSICAL-AND-SANITATION LESSONS

FOR SENIOR PUPILS
Annotation. In the process of physical training of the youths aged 16-17 it is

necessary to use a complex variant of sanitation training. The following correlation of
physical loadings is recommended: the development of endurance ( 35-40 %), force (
20-30 % ), speed-and-force qualities ( 10 %), adroitness ( 10-15 %) and flexibility (
5-10 %). The effective level of cardiac contractions frequency during the
implementation of aerobic exercises by the youths equals to 157-186 strokes a
minute.

___   ___   ___   ___
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Поташнюк І.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ПО ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ УЧНІВ В ШКОЛІ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ'Ю
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. Степана

Дем'янчука, м. Рівне

Актуальність теми. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Сучасний стан загальної середньої освіти в Україні передбачає початок
систематичного шкільного навчання з 6-річного віку, перехід на новий зміст і
12-річний термін навчання, широке впровадження нових програм, методів,
предметів і підручників, що посилює потенційний несприятливий вплив
освітнього фактору на здоров'я дітей та підлітків. Процес реформування освіти
відбувається без належного наукового фізіолого-гігієнічного супроводу
(врахування вікових особливостей психофізіологічного розвитку, стану
здоров'я, гігієнічна експертиза сучасних засобів навчального процесу,
матеріально-технічних умов закладів тощо) [14].

Особливе занепокоєння викликає прогресуюче погіршення стану здоров'я
дітей та підлітків, про що свідчать результати щорічних звітів Міністерства
охорони здоров'я України і спеціальних масових наукових досліджень [7; 8; 9;
10; 11; 12]. За період навчання в школі в 4 рази зростає частота виявлення
порушень зору, в 2 рази – органів травлення, в 3-5 разів – нервової та
ендокринної системи, функціональних відхилень в серцево-судинній системі.
Все частіше у віці 7-17 років виникають захворювання, що притаманні
дорослим [7]. В середньому в Україні лише 6-8% випускників шкіл можна
вважати здоровими, 53% мають серйозні морфофункціональні відхилення, 34-
40% - страждають на хронічні захворювання; індекс здоров'я коливається у
межах 2-5% [8; 10; 12; 14]. Уповільнилися темпи росту і розвитку дітей, тільки
38% учнів мають гармонійний фізичний розвиток [1; 14; 12]. Матеріали
цільової комплексної програми "Фізичне виховання – здоров'я нації"
засвідчують, що серед 16-18-річних учнів 56% мають низький рівень фізичного
здоров'я, 36% - нижче за середній, тільки 7,5% - високий [17].

В одній віковій групі за біологічним віком учні можуть відрізнятися в
межах 4-5 разів. У дітей, що відстають від однолітків за рівнем біологічного
розвитку, виявляється більш низький рівень працездатності, гірші показники
стану серцево-судинної і дихальної систем, рухового аналізатору. Такий стан
здоров'я сучасної популяції дітей та підлітків набув статусу стратегічної
загальнонаціональної проблеми [17].

Разом з цим реорганізація системи охорони здоров'я призвела до того, що
лікарями-педіатрами забезпечено в цілому лише 8,9% шкіл, серед них 24,7%
міських і 1,4% сільських. В результаті медичними оглядами у 2001-2002
навчальному році було охоплено 86,7% учнів міських і 51% - сільських шкіл.
Лише у 20,5% шкіл здійснюється профілактично-оздоровчі заходи з учнями, які
мають порушення в стані здоров'я [14]. Отже, групи здоров'я і групи для занять
фізичним вихованням призначаються неточно, облік захворюваності є
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неповним, а якість поточного медичного контролю за режимом і умовами
навчання у школах - низькою.

За таких обставин значно підвищується роль фізичного виховання учнів в
системі загальної освіти, бо оздоровче значення рухової активності і фізичної
культури є загальновідомим. Між тим оздоровча робота серед населення, в
тому числі дитячого, в нашій країні занедбана. Скоротилися не тільки мережа
оздоровчо-тренувальних безкоштовних закладів і викладацьких кадрів, але й
шкільних стадіонів і спортивних споруд. За даними обстеження, проведеного у
2001-2002 рр. за єдиною схемою 13620 загальноосвітніх закладів [14], 32% з
них не мають спортивних залів. Уроки часто проводяться без дотримання
гігієнічних вимог (структура уроку, нормування фізичних навантажень,
контроль реакції організму учнів, повітряно-тепловий режим місць проведення
занять тощо). Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних
закладів (наказ Міністерства освіти і науки України №132 від 23.02.04) з 2005-
2006 навчального року зменшена кількість уроків фізичної культури в 5-7
класах (віковий період статевого дозрівання, коли найчастіше зустрічаються
дисгармонічність фізичного розвитку, дисфункції серцево-судинної системи
тощо).

Встановлено, що фактична рухова активність сучасних школярів в 5-8
разів є нижчою за належну і компенсує лише 11% необхідного обсягу рухів на
добу [16; 15; 1; 2; 4]. Висока рухова активність притаманні лише 10-15%
сучасної популяції школярів, для переважної більшості вона знаходиться на
рівні 32-55-літніх дорослих [3]. Рухова активність обумовлюється багатьма
факторами, насамперед способом життя; останній складає 50% впливів на стан
здоров'я. За даними Українського інституту соціологічних досліджень [16],
фізична активність як чинник ризику виникнення захворювань у різні вікові
періоди має наступну питому вагу: 10 років – 37%, 11р. – 56%, 12р. – 49%, 13р.
– 52%, 14р. – 53%, 15р.- 53%, 16р. – 54%, 17р. – 40%, 18р. – 45%.

Враховуючи важливе значення достатнього рівня фізичної активності у
забезпеченні нормального росту і розвитку, поліпшенні стану здоров'я дітей та
підлітків, при організації оздоровчих заходів фізичному вихованню школярів
відводиться значна роль. Починаючи з 2000р., до участі в міжнародному
проекті "Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю" було залучено близько
тисячі різних типів навчально-виховних закладів. На сьогодні відсутня належна
уніфікація їх діяльності, не висвітлений досвід роботи і її ефективність [5; 18],
зокрема фізичного виховання, існуюча система якого в сучасних
загальноосвітніх закладах, на жаль, не вирішує проблеми реалізації оздоровчих
задач, хоча в національній програмі "Освіта. Україна ХХІ століття"
підкреслюється, що цей напрямок повинен бути провідним.

Мета дослідження – узагальнити досвід організації фізичного виховання в
комплексі оздоровчих заходів гімназії-школи сприяння здоров'ю учнів, оцінити
його ефективність.

Матеріали та методи. Дослідження проводились у гімназії №4 м. Луцька,
яка у 2000-2003 навчальному році виборола перемогу у Всеукраїнському
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конкурсі-захисті моделі навчального закладу-школи сприяння здоров'ю (наказ
Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я України
№491/236 адм. від 23.07.03). Програма досліджень передбачала гігієнічну
оцінку режиму і умов фізичного виховання, рівня фізичної підготовленості
учнів і її вегетативного забезпечення до, під час і після впровадження
організаційних заходів по його вдосконаленню (2002-2005 рр.).

Рівень фізичної підготовленості вивчався у 1148 учнів 1-11 класів у 2002
році і у 398 учнів 3, 5, 6, 7, 9, 11 класів у 2005 році за результатами виконання
контрольних вправ, передбачених "Державними тестами і нормативами
фізичної підготовленості населення України". Отримані дані аналізувалися як
за абсолютними показниками, так і в загальноприйнятій системі 5-бальних
оцінок. На підставі виконання окремих тестів для кожного учня розраховувався
загальний бал фізичної підготовленості за шкалою: високий, вищий за середній,
середній, нижчий за середній, низький. Досліджувались сила, спритність,
швидкість, загальна витривалість. Фізіологічні дослідження включали
вимірювання частоти пульсу, рівня артеріального тиску, м'язової сили, життєвої
ємності легень – загальноприйнятими методами.

Проведено анкетне опитування 608 учнів для характеристики їх рухової
активності, використання засобів фізичної культури і ставлення до неї.
Проведено аналіз отриманих результатів варіаційно-статистичними методами.

При проведенні досліджень ми виходили з розуміння того, що рівень
фізичної підготовленості за своєю суттю є інтегральним показником
функціональних можливостей, важливою медико-соціальною характеристикою
соматичного благополуччя організму, кількісним показником здоров'я і
відображає енергетичний потенціал механізмів адаптації [4; 1; 2; 3].

Результати досліджень та їх обговорення. Проведена в 2002 р. гігієнічна
оцінка організації, режиму і умов навчання, яка передувала обстеженню учнів,
виявила, що у відповідності до навчальних програм проводиться два уроки
фізичної культури на тиждень, у 70% випадків в розкладі занять ці уроки
розміщені на 3-4 уроках. Гімназія має два спортивних зали стандартної площі
(144м2), спортивні майданчики на земельній ділянці. Спортивні зали обладнані
стаціонарно встановленим спортивним обладнанням, необхідним для
виконання програми фізичного виховання. Штучна вентиляція відсутня, при
обстеженні у 40% випадків організація повітряного режиму є незадовільною.
Штучна освітленість недостатня. Площі і обладнання спортивних майданчиків
не забезпечують необхідного обсягу занять на відкритому повітрі. Викладачі
фізичного виховання – кваліфіковані фахівці, які проводять заняття з
дотриманням вимог до їх структури; контроль фізичного стану учнів
проводиться періодично. Малі форми фізичного виховання (фізкультхвилинки,
рухливі ігри на уроках) використовуються лише у молодших класах. В гімназії
працюють 7 секцій, які відвідують 348 учнів.

Результати опитування учнів свідчать, що ранкову гімнастику виконують
близько 30% учнів молодших, 48% - середніх і 32% - старших класів, але
систематично виконують її не більше 8-10%, 2-3 рази на тиждень – 12-13%,
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інколи – 48-53%; у 35% гімнастичні вправи в режимі дня відсутні. Відвідування
занять спортом (в основному двічі на тиждень) не дуже поширене: 10-12% у
молодших, 13-18% - у середніх і 7-9% - в старших класах. Щоденні
загартовуючі водні процедури наявні в режимі дня у 6-7% учнів тільки середніх
і старших класів, ще близько 25% учнів, включаючи учнів молодших класів,
виконують їх нерегулярно, використовують переважно елементи загартування
(обтирання холодним вологим рушником, полоскання горла). Найбільш
ефективні методи загартування – обливання тіла, холодні ванни для ніг,
контрастний душ практично не використовуються. На свіжому повітрі до 50%
учнів перебувають у межах 0,5 години, вільний час 50-80% учнів витрачають на
пасивний відпочинок. Можна стверджувати, що спосіб життя учнів гімназії є
малорухливим. Відсутність систематичних занять фізичними вправами 60%
учнів пов'язують з браком вільного часу, що не відповідає дійсності, основна
причина низької рухової активності – відсутність настанов на здоровий спосіб
життя, лінощі.

Визначення рівня фізичної підготовленості показало, що лише в учнів 5-х і
11-х класів він був на рівні задовільного, в учнів інших класів (за
середньостатистичними даними) – незадовільного. Незважаючи на вікові
позитивні зміни абсолютних величин окремих використаних показників,
загальний рівень фізичної підготовленості коливався незначно – у межах 3,47
балів (р>0,05), тобто суттєво не зростав. Розподіл учнів за рівнем фізичної
підготовленості є наступним: високий – 5,4±0,64%, вище за середній –
20,3±1,24%, середній – 31,1±1,36%, нижче за середній – 23,9±1,39%, низький –
19,3±1,16%. Отримані дані дозволяють стверджувати, що у переважної
більшості учнів гімназії за середньостатистичними величинами окремих
показників руховий розвиток відстає від паспортного віку на рік і більше, що
свідчить про недостатній розвиток силової і загальної витривалості,
кардіореспіраторної витривалості, аеробних можливостей і анаеробної
продуктивності [13].

Відомо, що рівень фізичної підготовленості тісно пов'язаний зі станом
м'язової системи і станом систем вегетативного забезпечення м'язової
діяльності – серцево-судинної і дихальної. Встановлено, що показники м'язової
сили рук, які характеризують ступінь розвитку мускулатури, незважаючи на
підвищення її з віком, не відповідають віковим стандартам у переважної
більшості учнів. Так, середній розвиток за показником м'язової сили мали
47,7±1,47% (права рука) і 31,7±2,06% (ліва рука). Знижені, низькі і дуже низькі
показники мали відповідно 57,3±1,46% і 52,8±1,47% учнів. Зростання м'язової
сили відбувається непропорційно масі тіла, про що свідчать низькі значення
силового індексу в 67,7±1,38% учнів. Життєва ємність легень, як показник
функціонального стану дихальної системи у 88% відповідає віковим
стандартам, але життєвий і дихальний індекс, хоч і підвищується в динаміці
навчання, не сягають необхідних величин майже у третини учнів. Про
зниження функціонального стану дихальної системи свідчать і результати проб
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з затримкою дихання – не відповідають нормативам у 61,2±1,34% на видиху і
85,6±1,02% - на вдиху.

Виявлені ознаки зниження функціональних резервів серцево-судинної
системи, напруження її стану: незадовільні величини індексу подвійного
добутку у 46,4±1,47%, коефіцієнту економізації кровообігу – в учнів всіх класів
(за середніми величинами), коефіцієнту витривалості. Дуже важливим для
діагностики стану міокардіально-гемодинамічного і енергометаболічного
гомеостазу з врахуванням віку учнів є показник адаптаційного потенціалу
кровообігу. Добрі реакції при дозованому фізичному навантаженні
відзначилися у 25,2±1,28% учнів, задовільні – у 39,2±1,44%, незадовільні – у
35,6±1,42%.

Слід відзначити, що на підставі даних поглибленого медичного огляду
групою спеціалістів поліклініки учні розподілялися на групи здоров'я
наступним чином: 1гр. – 26,3±1,14%, 2гр. – 57,4±1,46%, 3гр. – 16,3±1,08%.

Виявлені особливості стану здоров'я і рівня фізичної підготовленості учнів
висунули перед педагогічним колективом школи, насамперед вчителями
фізичного виховання і медичним працівниками гімназії, важливі завдання по
оптимізації фізичного виховання з метою позитивного впливу його на стан
здоров'я.

За нашою участю був розроблений і поетапно впроваджувався комплекс
організаційних заходів, який полягав у наступному. Насамперед за
результатами моніторингу стану здоров'я був здійснений кваліфікований
розподіл учнів на групи занять фізичним вихованням, був сформований
контингент учнів, який підлягав посиленому медичному нагляду (діти з
преморбідними станами, з початковими морфофункціональними відхиленнями,
з хронічними захворюваннями у компенсованому стані або з латентним
періодом). Дані про стан здоров'я цієї групи учнів були доведені до відома
педагогічного колективу, батьків, учнів. Рекомендації лікарів щодо необхідних
оздоровчих процедур, строків спостереження і педагогів – щодо індивідуальних
програм самостійного виконання фізичних вправ розроблялися індивідуально і
повідомлялися учням і їх батькам.

Було посилено медичний контроль за проведенням уроків фізичного
виховання. Поліпшені гігієнічні умови проведення уроків, зокрема штучне
освітлення і вентиляцію. З врахуванням усіх можливостей була підвищена
питома вага уроків на відкритому повітрі. Створені оптимальні умови для
активного відпочинку учнів на перервах з використанням свіжого повітря.

В усіх класах, включаючи старші, були впровадженні фізкультпаузи, добір
вправ до яких здійснювався за участю методиста з лікувальної фізкультури з
врахуванням переважаючих у конкретному класному колективі форм патології;
найбільшу питому вагу мали вправи, спрямовані на інтенсифікацію діяльності
систем дихання і кровообігу, корекцію дефектів опорно-рухового апарату.

Програмою вдосконалення фізичного виховання учнів передбачалося
щоденне виконання "домашніх завдань", ефективність яких періодично
перевірялася на уроках. Не тільки на уроках з фізичного виховання, але й при
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викладанні окремих предметів природничого профілю проводилося
формування стійких позитивних настанов на заняття фізичною культурою,
виховання культу здоров'я.

Організована робота 7 фізкультурно-оздоровчих секцій з залученням 348
учнів різного віку, які очолювали регулярне проведення загальних оздоровчо-
культурних заходів і спортивних змагань.

Для учнів молодших класів були введені "Щоденники здоров'я" (за
рекомендаціями проф. О.Д. Дубогай), розроблена методика їх використання
вчителями фізкультури. В щоденниках відображена динаміка
антропометричних показників і рівня фізичної підготовленості, з результатами
яких мають можливість ознайомитися учні, викладачі, батьки.

Кожен учень має "паспорт здоров'я", який відрізняється за змістом даних
від індивідуальної карти розвитку дитини. Були розроблені та впроваджені
індивідуальні програми оздоровлення учнів на основі комп'ютерної програми
"Школяр" в умовах організованих (за виявленою формою патології) груп і сім'ї
з корекцією фізичних навантажень відповідно до даних медичного огляду і
тестування. З участю батьків учнів регулярно проводилися змагання "Тато,
мама та я – спортивна сім'я".

Повторне обстеження і тестування учнів, що було проведено в 2005 році,
виявило позитивну динаміку фізичної підготовленості учнів різного віку.
Одержані показники характеризують наступні фізичні якості: силу (кількість
підтягувань на перекладині), спритність ("човниковий" біг), швидкісно-силові
якості (стрибки у довжину). Група учнів 3-го класу ілюструє ефективність
оздоровчих впливів, які почалися з першого навчального року; учні 5-7 класів –
це колектив найбільш керований з точки зору педагогічних впливів; учні 9-х і
11-х класів представляють референтну групу з найбільш низьким вихідним
рівнем здоров'я і фізичної працездатності.

Позитивний вплив оздоровчих заходів полягає у поліпшенні показників у
всіх статево-вікових групах, який сягає вірогідності для покращення силових і
швидкісно-силових якостей. Підвищилися не тільки середньостатистичні
величини показників, але й темпи їх зростання протягом періоду навчання з 3-
го по 11-й клас. Так, цей показник для підтягування на перекладині становив
8,92 рази у 2005 р. проти 6,02 у 2002 р. у хлопчиків і відповідно 9,2 і 5,87 разів
– у дівчаток. Аналогічно темпи приросту довжини стрибка у дівчаток
становили 46,2 см у 2005 р. проти 37,61 см у 2002р.

Завдяки індивідуалізації фізичного виховання, зокрема більш ретельному
розподілу на групи фізичного виховання, посиленню медичного контролю за
його здійсненням, розширенню кола позаурочних форм, досягнута позитивна
динаміка загального рівня фізичної підготовленості учнів. Частка учнів з
низьким і нижчим за середній рівнями зменшилася на 27,5% (р<0,001),
відповідно на 7,8% (р<0,05) зросла стосовно середнього і на 18,7% (р<0,01) –
високого рівня. В окремих вікових групах загальний середній бал фізичної
підготовленості підвищився на 1,9-4,2%, в тому числі в учнів молодших класів
на 2%, середніх класів на 6,5%, старших – на 12,3%. Підвищення загального
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середнього балу фізичної підготовленості з 1-го по 11-й класи у 2002 р.
становило 6,3%, у 2005 р. – 10,9% (р<0,05).

Поліпшенням системи фізичного виховання заходами по підвищенню
якості медичного обслуговування, валеологічному вихованню (яке сприяло
нормалізації режиму дня, харчування) вдалося досягти позитивних змін
фізичного розвитку і захворюваності учнів. Так, частка учнів з нормальним
фізичним розвитком збільшилася на 13,3% (р<0,01). Показники
функціонального стану м'язової системи (силовий індекс, м'язова сила)
поліпшилися у 32% учнів, дихальної системи (життєвий індекс, дихальний
індекс) – у 23%, окремі показники серцево-судинної системи (подвійний
добуток, коефіцієнт економізації кровообігу, адаптаційний потенціал) – у 11-
19%. Рівень хронічної захворюваності знизився у 1,92 рази, захворюваності з
тимчасовою непрацездатністю – в 1,09 рази; питома вага учнів з першою
групою здоров'я зросла на 11,1%.

Висновки:
1. Серед причин низької ефективності профілактичних заходів серед

учнів гімназії, які проводилися раніше, до організації її роботи як навчального
закладу - школи сприяння здоров'ю, значна роль належить відсутності цілісного
підходу до здоров'я учнів, відсутності активної зацікавленості дітей та підлітків
у високому рівні власного здоров'я.

2. Отриманий оздоровчий ефект зумовлюється впровадженням комплексу
заходів, які умовно можна поділити на медичні (гігієнічні) і психолого-
педагогічні. При доборі заходів ми керувалися сучасними уявленнями про
здоров'я, які дозволяють в більшій мірі впливати не на об'єкт (захворювання,
вади розвитку), а на суб'єкт здоров'я – динамічний стан організму, який
забезпечується резервами морфофункціональної організації і енергетики
індивідууму, що здатні підтримувати сталість внутрішнього середовища під час
змін умов життєдіяльності. Функціональні можливості організму визначає
енергетичний метаболізм, структуру здоров'я – морфофункціональні зв'язки.
Гострі захворювання призводять до дезінтеграції структурної основи здоров'я, а
ослаблення енергетики організму переважає під час перебігу хронічного
захворювання.

3. Результати дослідження доповнюють дані науковців [4; 1; 2] про те, що
підвищення захисних властивостей організму реально можливе шляхом
використання енергопластичних (рухова діяльність, раціональне харчування з
використанням біоречовин) і біоінформаційних (загартування, масаж,
ультрафіолетове опромінення, психоемоційне розвантаження) стимуляторів
здоров'я.

4. Отримані результати поліпшення стану здоров'я учнів гімназії свідчать,
насамперед, про підвищення функціональних можливостей організму,
підвищення енергетичного метаболізму (останнє проявилося у зниженні майже
вдвічі рівня хронічної патології, тобто значне зменшення її проявів), що
пов'язане саме з підвищенням рухової активності в результаті реалізації заходів
по оптимізації фізичного виховання.
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5. Впровадження оздоровчих заходів не було пов'язане з суттєвими
матеріальними витратами, що дуже важливо з огляду на складний економічний
стан держави. Вирішальну роль в реалізації цих заходів відігравала висока
кваліфікація педагогічного колективу гімназії, їх відповідальне ставлення до
професійних обов'язків зміцнення здоров'я учнів, організаторських здібностей
щодо залучення до перетворення гімназії у школу сприяння здоров'ю батьків
учнів, громадськості.

6. Вважаємо наш досвід оптимізації фізичного виховання в системі
оздоровчих заходів шкіл сприяння здоров'ю буде корисним для широкого
впровадження в роботу загальноосвітніх закладів, що сприятиме виконанню
найголовнішого завдання державної освітньої програми – отримання якісно
нового рівня освіти при збереженні здоров'я дітей та підлітків.
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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ 7-ИХ КЛАСІВ З

УРАХУВАННЯМ ТЕМПІВ ЇХ БІОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ
Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та
публікацій. Програми з фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних
закладах зорієнтовані на середньостатистичного учня і не враховують
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індивідуальні особливості морфофункціонального розвитку і фізичної
підготовленості школярів [4]. В пубертатний період розшарування школярів
однієї віково-статевої групи за рівнем морфофункціонального розвитку та
фізичної підготовленості особливо виразне. Одним з інформативних критеріїв,
що відображає та значною мірою лімітує індивідуальний рівень
морфофункціонального та рухового розвитку є біологічний вік [2].

Фізична працездатність являється інтегративним вираженням
можливостей людини,  входить в поняття її здоров'я.  Кількісні і якісні
показники працездатності змінюються відповідно ступеню і темпу
статевого дозрівання. Збільшення працездатності взаємозалежне зі
зростанням біологічної зрілості [1; 5]. Однак дані про зміни PWC170 від початку
до кінця навчального року недостатні і часто суперечливі.

Тому, одним зі шляхів підвищення рівня фізичної підготовленості
школярів є запровадження диференційованих підходів до виховання рухових
якостей на уроках фізичної культури.

Метою нашого дослідження була перевірка ефективності
диференційованого підходу у розподілі навчального часу для виховання
рухових якостей учнів 7-их класів, в залежності від темпів їх біологічного
розвитку.

Методи досліджень. Фізична працездатність вивчалася за тестом PWC170.
Визначали біологічний вік (БВ) в місяцях за розробленеми нами формулами
кількісної оцінки біологічного віку за ступенем розвитку вторинних статевих
ознак [3; 6]. Оцінку фізичної підготовленості підлітків проводили за батареєю
тестів Єврофіт [6].

Зв'язок роботи з науковими планами та програмами. Робота
виконувалась у складі держбюджетної теми: „Оптимізація фізкультурно-
оздоровчої роботи у навчальних закладах на основі диференційованого
підходу з урахуванням темпів біологічного та морфофункціонального
розвитку" (номер державної реєстрації 0103U000659).

Організація досліджень. Дослідження проводилось на базі
лабораторії функціональної діагностики Інституту фізичної культури та
здоров'я Волинського державного університету імені Лесі Українки та
експериментального майданчика ЗОШ № 20 м. Луцька.

Обстежено 304 школяра (148 хлопців та 156 дівчат) учнів 7-их класів
загальноосвітньої школи № 20 м. Луцька.

Контрольну групу складали 99 хлопців та 105 дівчат, експериментальну
групу становили 49 хлопців та 51 дівчина, які за станом здоров'я були віднесені
до основної медичної групи.

Заняття з фізичної культури проводились тричі на тиждень (понеділок,
середа, п'ятниця) в обох групах. В контрольній групі - за загальноприйнятою
державною програмою. Розподіл навчального часу для виховання рухових
якостей учнів експериментальних класів здійснювався в залежності від
характеру їх зміни протягом навчального року й відповідно до темпів
біологічного розвитку учнів. Основний метод проведення занять для учнів
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експериментальних класів був груповий - в залежності від темпів їх
біологічного розвитку. І група учні-ретарданти, які за біологічним віком
відстають від своїх ровесників на 1 рік і більше, II група учні-медіанти, із
середніми показниками біологічного віку для даної вибірки (±1 рік), III група -
учні-акселерати, які за біологічним віком випереджають своїх ровесників на 1
рік і більше.

Основним завданням диференціації фізичних навантажень було
сприяння гармонійному розвитку рухових якостей. Використовували
наступний розподіл навчального часу для виховання рухових якостей учнів
7-их класів:
Ø для рухових якостей показники яких протягом року покращуються більше як
на 3% (високий рівень розвитку) планувати об’єм навантаження в обсязі 15%
часу основної частини уроку;
Ø для рухових якостей показники яких протягом року покращуються до 3%
(середній рівень розвитку) планувати об’єм навантаження в обсязі 35% часу
основної частини уроку;
Ø для рухових якостей показники яких протягом року погіршуються (низький
рівень розвитку) планувати об’єм навантаження в обсязі 50% часу основної
частини уроку;

Тобто, більший об'єм навантаження планується на рухові якості, що
протягом навчального року погіршуються та мають низький темп приросту
(рис. 1).

Результати власних досліджень. В результаті формуючого
педагогічного експерименту встановлено, що відносні показники фізичної
працездатності на початку навчального року між хлопцями контрольної та
експериментальної груп суттєво не відрізняються. Серед школярів
експериментальної групи дещо гірші величини працездатності
відмічаються у акселератів, а кращі у ретардантів. Протягом
навчального року відносні показники фізичної працездатності
хлопців експериментальних класів покращуються у трьох групах (на 7,6 %,
17,8 % та 17,2 % відповідно), при чому у медіантів та акселератів статистично
значимо. Тоді як в учнів контрольної групи відносні показники фізичної
працездатності протягом навчального року знижуються у ретардантів та
медіантів (на 14,3 %, та 6,7 % відповідно) та дещо зростають в акселератів на
1,1 %. (рис. 2).

Наприкінці навчального року у показниках фізичної працездатності
різниці між хлопцями з різними темпами біологічного розвитку
експериментальних класів не виявлено. А у порівнянні з контрольною
групою відносні показники фізичної працездатності учнів
експериментальних класів наприкінці навчального року достовірно вищі (на 20,4
%, 19,4 % та 13,9 % відповідно) (рис. 2).
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Рис 1. Відносні величини часу для виховання рухових якостей учнів 7-их
класів з різними темпами біологічного розвитку

Між дівчатами контрольної та експериментальної груп відносні показники
фізичної працездатності на початку навчального року не відрізняються.
Серед школярів із різними темпами біологічного розвитку
експериментальної групи гірші величини фізичної працездатності
відмічаються у акселератів, а кращі у ретардантів. Протягом навчального року
відносні показники фізичної працездатності дівчат експериментальних класів
покращуються у трьох групах (на 15,0 %, 7,1 % та 8,3 % відповідно).

Наприкінці навчального року статистично значимої різниці між учнями з
різними темпами біологічного розвитку в експериментальних класах не
виявлено. У порівнянні з контрольною групою учні експериментальних класів
мають статистично значимо кращі відносні показники фізичної працездатності
(на 27,5 %, 20,5 % та 28,5 % відповідно) (рис. 2).
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Рис. 2. Річна динаміка відносних показників фізичної працездатності
школярів 7-их класів контрольної та експериментальної груп в залежності

від темпів біологічного розвитку

Висновки. Запропонована схема розподілу навчального часу для
комплексного виховання рухових якостей, в залежності від характеру їх зміни
протягом навчального року й відповідно до темпів біологічного розвитку
учнів є ефективним засобом диференціації фізичної підготовки підлітків, що
виявляється у достовірному зростанні рівня їх фізичної працездатності та
підготовленості протягом навчального року у порівнянні з контрольною
групою.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку можуть
полягати у запроваджені даного методу в практику фізичного виховання
школярів інших вікових груп та проведенні лонгітюдних досліджень його
ефективності.
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Живий організм являє собою складну систему, яка саморегулюється, завдяки
функціонуванню багатьох каналів прямого і зворотного зв’язку, його біологічні
структури (клітини, органи, функціональні системи, тощо) об’єднані в
інтегральне ціле. Тому, будь–яка частина організму відчуває безперервні
впливи багатьох джерел і сама є джерелом впливу на різні біологічні структури.
Наслідком багатогранної постійної взаємодії біологічних структур є
узгодження рівнів їх функціональної активності. Отже, про загальний стан
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організму можна судити за кількісними характеристиками багатосторонніх
взаємозв’язків функцій різних модальностей (як сенсорних так і ефекторних)
[9; 7, 8, 14].

В основі зазначеного підходу лежать положення про єдність організму як
цілісної системи, де усі компоненти знаходяться в тісному взаємозв’язку і
значною мірою взаємообумовлені [2; 13].

В практиці фізичної культури і спорту найбільш актуальна проблема
вивчення міжсистемних взаємин в організмі осіб, які регулярно займаються
фізичними вправами, що дозволяє з'ясовувати основні механізми процесу
адаптації [10, 11, 6].

Адаптація до фізичних навантажень забезпечується не стільки
конкретними перетвореннями частоти серцевих скорочень, артеріального
тиску, об'єму систоли крові, максимальної вентиляції легенів, споживання
кисню, секреторної активності різних відділів ендокринної системи і т.п.,
скільки встановленням між ними принципово нових взаємостосунків,
сприяючих досягненню конкретної мети, в даному випадку, пристосуванню до
певного об'єму, інтенсивності і тривалості фізичних навантажень [12].

Важливий фактор, який забезпечує життєздатність організму –
функціонально–структурна інтеграція (ФСІ) – проявляється в кореляційних
зв’язках, які існують на різних рівнях його біологічної організації від
молекулярного і клітинного до рівня цілого організму [4, 5]. Прямими
методами (як, наприклад ріст або ЕКГ) стан функціонально–структурної
інтеграції визначити не можливо. Для цього можуть бути використані лише
моделі, які дозволяють оцінити найбільш важливі для життєздатності
кореляційні взаємозв’язки. В якості такої моделі пропонується тест моторно–
кардіальної корреляції (тест МКК), який дозволяє оцінити рівень
функціональної інтеграції м’язевої і серцевої діяльності [17].

Функціонально–структурна інтеграція, яка забезпечує, як свідчать
дослідження [5, 17], негентропійні можливості організму, тобто його опірність
по відношенню до самих різноманітних зовнішніх і внутрішніх пошкоджуючих
факторів.

Проведені Г.Л. Апанасенком [3] та А.Г. Сухаревим [16] дослідження
виявили різні типи регулювання фізіологічних функцій під час роботи у дітей і
підлітків, які мають високі й низькі рівні фізичної працездатності. У юних
спортсменів, які мають високу працездатність, спостерігався високий рівень
кореляційних зв’язків між основними показниками зовнішнього дихання,
газообміну та енерговитрат. Однак, у тієї групи дітей, які мають понижений
рівень працездатності, виявлено неузгодженість окремих параметрів дихання і
перебудова програми регулювання при фізичних навантаженнях.

Враховуючи, що організм складається з ієрархії функціональних систем,
працюючих за гомеостатичним принципом [1], кореляцію слід розглядати як
наслідок субординуючих впливів з різних структур мозку: ретикулярної
формації, гіпоталамуса, структур лімбічної системи [9]. За характером
кореляційної узгодженості можна судити про стан гомеостатичної системної
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організації біологічних структур, а також про готовність мозку і його підсистем
реагувати у відповідному спрямуванні.

Значний внесок у розробку сомато–вегетативних і сомато–сенсорних
співвідношень, як критерію оцінки адаптації до умов спортивної діяльності та
операторських професій на виробництві, вніс В.І. Завацький [7,8]. Встановлено
що, кореляційні зв’язки між активністю кінестезичного, слухового і зорового
аналізаторів, а також між моторними і вегетативними функціями визначаються
інтегральним показником під назвою рівень “постійно стійкої узгодженості“,
який обчислюється як середнє значення всіх величин кореляційних відношень.
Цей показник є більш консервативним і більш інформативним, ніж традиційні,
які характеризують міжсенсорні та внутрішньосенсорні взаємовідношення.
Своєрідність і висока стабільність кількісного значення рівня «постійно стійкої
узгодженості», як показника системної організації фізіологічних функцій,
обґрунтовує його широке застосування в дослідженнях з фізіології руху,
фізичної культури та спорту, а також в оздоровчо–профілактичних та
діагностичних закладах. Цілеспрямовані фізичні вправи та систематичні
заняття спортом підвищують рівень “постійно стійкої узгодженості“ між
сенсорними та сомато–вегетативними функціями організму, позитивно
впливають на працездатність і продуктивність праці людини.

Таким чином, на основі вище наведеного можна констатувати, що рівень
взаємозв’язків морфофункціонального та рухового розвитку відображає
функціональні можливості та тренованість спортсменів. Виходячи з цьго поряд
з вивченням рівня функціонального розвитку юних футболістів вивчення їх
взаємозв’язків дозволить більш глибоко вникнути в суть функціональних
перебудов в організмі при заняттях спортом.

Мета досліджень – проаналізувати особливості взаємозв’язків
морфофункціональних показників у футболістів і нетренованих хлопчиків.

Результати досліджень. З метою визначення особливостей взаємозв’язку
окремих показників морфофункціонального розвитку, рухової підготовленості
та працездатності у школярів було проведено статистичний аналіз (табл. 1). В
кореляційній матриці у тестах, в яких кращий результат виражений меншими
цифрами, («Фламінго» та ін.) ми замінили знак мінус на плюс для збереження
логіки взаємозв’язків рухових якостей.

Кореляційний аналіз показав, що у спортсменів в порівнянні з
нетренованими відмічались достовірно більші взаємозв’язки довжини тіла з
окружністю грудної клітки (Р<0,01), силою правої кисті (Р<0,05), статичною
рівновагою (Р<0,01), гнучкістю (Р<0,01), вибуховою силою (Р<0,05), силовою
витривалістю м’язів тулуба (Р<0,001), швидкісною силою (Р<0,001) та
спритністю (Р<0,001). В свою чергу це вказує на те, що прояв зазначених
рухових якостей в певній мірі залежить від довжини тіла. Виходячи з цього
можна заключити, що при спортивному відборі футболістів одним з важливих
інформативних показників фізичного розвитку є довжина тіла.

У футболістів виявлено достовірно більші коефіцієнти кореляції маси тіла
з окружністю грудної клітки (Р<0,01), статичною рівновагою (Р<0,05),
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гнучкістю (Р<0,001), вибуховою силою (Р<0,01), силовою витривалістю м’язів
тулуба (Р<0,001), швидкісною силою (Р<0,001) та спритністю (Р<0,001). Даний
факт, очевидно говорить про те, що маса тіла у хлопчиків футболістів
сформована в більшій мірі за рахунок активних структур.

У юних спортсменів в порівнянні з нетренованими однолітками
відмічались достовірно більші коефіцієнти кореляції окружності грудної клітки
з фізичною працездатністю (Р<0,001), силою правої кисті (Р<0,001), становою
силою (Р<0,001), життєвою ємністю легень (Р<0,01), гнучкістю (Р<0,001),
вибуховою силою (Р<0,01), силовою витривалістю м’язів тулуба (Р<0,001),
швидкісною силою (Р<0,001) та спритністю (Р<0,001). Отже, більш тісний
взаємозв’язок ОГК у футболістів із зазначеними показниками можна
розглядати з одного боку як наслідок позитивного впливу занять футболом на її
розміри, з іншого як певну залежність прояву вище перерахованих рухових
якостей від ОГК, що в свою чергу знову ж таки вказує на доцільність
врахування ОГК при спортивному відборі юних футболістів.

У спортсменів, в порівнянні з нетренованими, виявлено більший зв'язок
сили правої кисті з м’язовим компонентом складу тіла (Р<0,01), статичною
рівновагою (Р<0,01), гнучкістю (Р<0,001), вибуховою силою (Р<0,05), силовою
витривалістю м’язів тулуба (Р<0,01), швидкісною силою (Р<0,01) та спритністю
(Р<0,001). В них спостерігався більш тісний зв'язок сили м’язів–розгиначів
тулуба з статичною рівновагою (Р<0,05), гнучкістю (Р<0,001), вибуховою
силою (Р>0,05), силовою витривалістю м’язів тулуба (Р<0,001), швидкісною
силою (Р<0,05) та спритністю (Р<0,001). Виявлений більш тісний зв'язок між
силовими показниками свідчить про комплексний вплив занять футболом на
види сили та її складові у школярів.

У футболістів виявлено достовірно більший зв'язок м’язового компоненту
складу тіла з статичною рівновагою (Р<0,05), гнучкістю (Р<0,001), вибуховою
силою (Р<0,01), силовою витривалістю м’язів тулуба (Р<0,001), швидкісною
силою (Р<0,001) та спритністю (Р<0,001). Виявлений у спортсменів більший
взаємозв’язок м’язового компоненту з силовими якостями вказує на пряму їх
залежність від м’язової маси та підкреслює позитивний вплив занять футболом
на силу та її складові.  Більший зв'язок фізичної працездатності виявлено у
футболістів інтернату в порівнянні з нетренованими з гнучкістю (Р<0,001),
силовою витривалістю м’язів тулуба (Р<0,001) та спритністю (Р<0,001). В
школярів–спортсменів в порівнянні з нетренованими також виявлено більший
зв'язок життєвої ємності легень з м’язовим компонентом складу тіла (Р<0,01),
статичною рівновагою (Р<0,01), гнучкістю (Р<0,001), силовою витривалістю
м’язів тулуба (Р<0,001), швидкісною силою (Р<0,001) та спритністю (Р<0,001).
Наявність більш тісного взаємозв'язку функціональних показників PWC170 та
ЖЄЛ з руховими якостями, згідно положення про функціонально–структурну
інтеграцію, можна розглядати як зростання рівня негентропійних можливостей
організму школярів під впливом занять футболом, тобто його опірності по
відношенню до самих різноманітних зовнішніх і внутрішніх пошкоджуючих
факторів.
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Окрім того в хлопчиків, що займалися футболом в порівнянні з
нетренованими встановлено більший зв'язок статичної рівноваги з частотою
руху верхньої кінцівки (Р<0,01), вибуховою силою (Р<0,01), швидкісною силою
(Р<0,001) та спритністю (Р<0,05). Спостерігався більший зв'язок частоти руху
верхньої кінцівки з вибуховою силою (Р<0,05), силовою витривалістю м’язів
тулуба (Р<0,001) та спритністю (Р<0,01). Виявлено більший зв'язок гнучкості з
вибуховою силою (Р<0,05), силовою витривалістю м’язів тулуба (Р<0,001) та
спритністю (Р<0,001). Більший взаємозв’язок рухових якостей є результатом їх
більшої інтеграції внаслідок занять футболом.

Висновки. Кореляційний аналіз виявив наявність більш тісного
взаємозв’язку фізичної працездатності юних футболістів спортивного
інтернату, в порівнянні з нетренованими хлопчиками, майже з усіма
досліджуваними показниками як окремих фізіологічних систем, так і
показників, які характеризують фізичний розвиток та рухову підготовленість.
Достовірно більші взаємозв’язки довжини тіла з руховими якостями вказують
на залежить їх прояву від росту. Більш тісний зв'язок у хлопчиків футболістів
маси тіла з руховими якостями говорить про те, що вона сформована в більшій
мірі за рахунок активних структур. Виявлений у спортсменів більший
взаємозв’язок м’язового компоненту з силовими якостями вказує на пряму їх
залежність від м’язової маси та підкреслює позитивний вплив занять футболом
на силу та її складові. Розглядаючи показники кореляції з погляду
функціонально–структурної інтеграції, як критерій оцінки адаптаційних
можливостей та однієї з характеристик стану здоров’я, можна сказати, що юні
футболісти мали більш гармонійний розвиток та кращі негентропійні
характеристики організму.
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САМООЦІНКА РІВНЯ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ,
САМОПОЧУТТЯ ТА СПРИЯТЛИВОСТІ УМОВ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

В УЧНІВ ЗОШ І ГІМНАЗІЙ
Волинський державний університет імені Лесі Українки

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Особливості навчального процесу в сучасних гімназіях проявляються у розширенні
та поглибленні освітніх програм і активізації усього освітньо-виховного процесу у
закладі [3, 8, 9]. Надмірні навчальні навантаження, недостатня рухова
активність, порушення в навчальному процесі і режимі дня несприятливо
позначаються на ще до кінця не сформованому організмі дітей [2]. Таким
чином, роль школи у формуванні різних видів патології очевидна. Не викликає
сумнівів твердження про наявність тісного взаємозв’язку між здоров’ям
підлітків та організацією фізичного виховання. Але встановлення причинно-
наслідкових зв’язків між ними утруднено тому, що кількісно вимірити
“здоров’я” дуже проблематично. Як правило, для цього використовують
комплексні методики, що включають визначення антропометричних,
морфофункціональних, нервово-психічних показників, оцінку рівня фізичного
розвитку тощо. Значення внутрішньої картини здоров'я для розвитку і творення
здоров'я полягає у тому, що вона є потенціалом, який активізує усі сутнісні
сили людини для якісних перетворень. Дуже важливо, як людина визначає своє
власне здоров'я, які для цього використовує субдомінальності, яким
переконанням щодо здоров'я вона слідує, яке місце займає здоров'я у системі її
ціннісних орієнтацій. "Стан, емоції і думки безпосередньо впливають на
фізичне здоров'я. Той світ, який людина створює у своїй голові, є "реальністю"
для організму", - зазначають [7].

Мета роботи – проаналізувати самооцінку рівня здоров’я, фізичної
підготовленості, самопочуття та сприятливості умов навчання в школі в учнів
ЗОШ і гімназій

Методи та організація дослідження. Проведено комплексне медико-
соціальне обстеження учнів 5—11-х класів у м.Луцьку. Як контрольну групу
розглядали учнів школи № 20 м.Луцька, що навчаються по звичайній програмі,
та гімназистів при традиційній (2 уроки на тиждень) організації уроків
фізичного виховання (гімназія 4) та при експериментальному режимі навчання
(гімназія 21). Останній передбачав організацію занять у вигляді пар (спарених
подвійних уроків по аналогії з вузівськими), при цьому в учнів було лише одне
двохгодинне заняття на тиждень з фізичного виховання. Усі діти навчалися в
першу зміну. В дослідженнях взяли участь 1219 осіб, з них 243 хлопців і 232
дівчат  5-11 класів, які навчаються у ЗОШ № 20, 169 хлопців і 182 дівчат 5-11
класів, які навчаються у гімназії №4,  257 хлопців і 136 дівчат 5-11 класів, які
навчаються у гімназії №21.
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У наших дослідженнях рівень фізичної підготовленості і стан здоров’я
підлітки оцінювали самі, відповідаючи на питання анкети: “Як ви оцінюєте
свою фізичну підготовленість?” і “Як ви оцінюєте стан свого здоров’я?”.
Опитувані мали широкий діапазон вибору відповідей і могли варіювати ними
відповідно до самооцінки. Усі школярі були проанкетовані з використанням
спеціально розробленої анкети "Медико-соціального обстеження учнів 5—11-х
класів”. Після збору анкет була проведена статистична обробка матеріалу.

Результати дослідження та їх обговорення. Самооцінка стану здоров’я
є суб’єктивним показником, але почасти ґрунтується на об’єктивних
показниках захворюваності і встановленого діагнозу, який знають діти. Так з
таблиці 1 видно, що оцінюючи стан свого здоров’я, проаналізували як
„абсолютно здоровий” лише 24,26% хлопчиків і 12,09% дівчаток 4 гімназії,
17,51% хлопчиків і 9,56% дівчаток 21 гімназії, тоді як учні контрольної групи
відповідно 32,10% хлопчиків і 25,26% дівчаток Ми не зіставляли це з
фактичними даними, тому що це виходило за межі наших досліджень.

Таблиця 1
Самооцінка стану здоров’я

Загальноосвітня
школа 4 гімназія 21 гімназіяЯк ви оцінюєте стан свого

здоров’я Ч Ж Ч Ж Ч Ж
Абсолютно здоровий 32,10 10,78 24,26 12,09 17,51 9,56
Здоров’я добре 45,27 41,38 55,62 54,95 57,98 61,03
Здоров’я задовільне 15,64 35,78 18,34 27,47 15,95 17,65
Здоров’я погане 5,76 11,64 1,78 5,49 8,56 11,76
Зовсім погане здоров’я 1,23 0,43 0,59 0,00 0,00 0,00

Як дуже високий рівень своєї фізичної підготовленості оцінюють 8,33%
13-річних підлітків і 53,57% – як високий (табл.2.). На нашу думку, це є
завищена самооцінка у хлопців даного віку. Самооцінка підлітків у 14 років
така: 3,96% – дуже високий, 42,57% – високий, 20,79% – низький. 5% учнів 15-
річного віку оцінюють як високий рівень фізичної підготовленості, 45% – як
високий, 22,5% – низький та 2,5% – дуже низький.

Таблиця 2
Самооцінка рівня фізичної підготовленості

Загальноосвітня
школа 4 гімназія 21 гімназіяЯк ви оцінюєте рівень своєї

фізичної підготовленості Ч Ж Ч Ж Ч Ж
дуже високий 12,35 3,42 8,88 4,95 11,28 7,35
високий 35,39 23,9 43,20 26,37 46,69 46,32
середній 47,74 63,7 43,79 58,79 40,86 45,59
низький 2,47 7,7 3,55 9,89 0,78 1,47
дуже низький 0,82 0,43 0,59 0 0 0
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Згідно з отриманими даними, як "несприятливі для збереження здоров'я"
умови навчання в школі оцінюють 7,82% хлопчиків і 18,97% дівчаток ЗОШ №
20, 17,75% хлопчиків і 24,18% дівчаток гімназії №4, 5,06% хлопчиків і 5,15%
дівчаток 21 гімназії, як "украй несприятливі для стану здоров'я" — по 1% учнів
з усіх груп (табл. 3). Переважна більшість респондентів при відповіді на
питання: "Ви вважаєте, що умови навчання в школі для збереження здоров’я?"
— вибрали варіант "нормальні" 52,67% хлопчиків і 69,83% дівчаток ЗОШ № 20,
60,36% хлопчиків і 63,74% дівчаток гімназії №4, 56,81% хлопчиків і 56,62%
дівчаток 21 гімназії.

Таблиця 3
Оцінка умов навчання у школі

Загальноосвітня
школа 4 гімназія 21 гімназіяВи вважаєте, що умови

навчання в школі для
збереження здоров’я

Ч Ж Ч Ж Ч Ж
Сприятливі 37,86 18,97 16,57 11,54 37,35 37,50
Нормальні 52,67 69,83 60,36 63,74 56,81 56,62
Несприятливі 7,82 8,62 17,75 24,18 5,06 5,15
Украй несприятливі 1,65 2,59 5,33 1,10 0,78 0,74

Таким чином, ми бачимо, що підлітки досить критично відносяться до
впливу умов навчання на своє здоров'я. Причому, гімназисти, які навчаються в
умовах експериментальної гімназії та учні ЗОШ називають сприятливими
умови навчання в школі для збереження здоров’я в 2-3 рази частіше. Очевидно,
це зв'язано з специфікою особистісно зорієнтованого навчання. Отримані нами
дані загалом погоджуються з даними [5] отриманими в аналогічних
дослідженнях на учнях ЗОШ і ліцеїстах.

Дослідження показало, що школярі мають загальне уявлення про фактори
здорового способу життя і досить об’єктивно намагаються відповісти на
запитання: «Чи можете ви сказати, що ведете здоровий спосіб життя?» (табл. 4).
Відповідь „так” обрали 50,62% хлопчиків і 30,78% дівчаток контрольної групи,
45,56% хлопчиків і 29,67% дівчаток, 34,24% хлопчиків і 26,47% дівчаток
експериментальних груп.

Таблиця 4
Здоровий спосіб життя

Загальноосвітня
школа 4 гімназія 21 гімназіяЧи можете ви сказати що

ведете здоровий спосіб життя
Ч Ж Ч Ж Ч Ж

так 50,62 30,78 45,56 29,67 34,24 26,47
швидше так, ніж ні 38,68 44,02 39,05 52,75 54,09 58,82
швидше ні ,ніж так 7,41 20,51 12,43 14,29 10,89 13,97
ні 2,88 3,85 2,96 2,75 0,39 0
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Отже, організація навчального процесу в гімназистів не є оптимальною і
тим більше сприятливою для збереження здоров'я учнів. Безсумнівно, що
рівень підготовки старшокласників у гімназії високий, і має місце практично
стовідсоткове надходження їх у вузи. Але виходить, що надходження в інститут
дається підліткам досить великою "фізіологічною ціною". А школа не являється
винятково "тренувальним полем" для надходження у вищий навчальний заклад.
У неї є й інші, не менш важливі функції, одна з яких — збереження і зміцнення
здоров'я дітей. І ця функція виконується набагато гірше, підтвердженням чому
служать літературні дані: тільки 20—25% учнів до моменту закінчення школи
можуть бути віднесені до абсолютно здорових. Не викликає сумніву, що
досліджуваний контингент вимагає посилення контролю за станом здоров'я,
умовами й організацією навчальної діяльності, а також активних заходів,
націлених на їхнє поліпшення й оптимізацію [1, 3, 4, 6, 5] .

Висновки:
1. Реформування освіти супроводжується появою навчальних закладів

інноваційного типу (гімназій, ліцеїв, коледжів), характерною рисою яких є
збільшення обсягу й ускладнення знань, інтенсифікація навчання. У літературі
відсутні дані про самооцінку здоров’я, рівня фізичної підготовленості та оцінка
сприятливості умов навчання в школі для збереження здоров’я. їх впливу на
формування потребно-мотиваційної сфери у сучасних гімназистів. Вивчення
цієї проблеми допоможе створити умови і виробити стимули, які сприятимуть
формуванню мотивів діяльності підлітків, спрямованих на фізичне
самовдосконалення засобами фізичного виховання.

2. Самооцінка здоров’я, рівня фізичної підготовленості та оцінка
сприятливості умов навчання в школі для збереження здоров’я, а також ведення
здорового способу життя учнями середніх та старших класів залежить від типу
навчального закладу та особливостей організації у ньому навчального процесу.

Перспективи подальших досліджень. Проведені дослідження не
вичерпують проблему вивчення здоров’я та рівня фізичної підготовленості
гімназистів та школярів до фізичного самовдосконалення, а ставлять ряд
запитань, які торкаються формування ставлення гімназистів до занять
фізичними вправами, починаючи з дитячого віку і закінчуючи старшими
віковими групами школярів.
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НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ

*Відділкова клінічна лікарня м. Полтава
**Кафедра фізичної реабілітації інституту економіки та права, м.Полтава

Пневмонія і надалі залишається однією з найважливіших медико-
соціальних проблем. Це зумовлено, в першу чергу, значною поширеністю,
значними економічними втратами внаслідок цього захворювання, досить
високим рівнем смертності [1]. Захворюваність на негоспітальну пневмонію
(НП) коливається в межах від 4,7 до 11,6 на тисячу населення, 22-51% хворих
при цьому госпіталізуються.

Пневмонія - інфекційне захворювання легень, переважно бактеріальної
етіології, яке характеризується вогнищевим ураженням респіраторних відділів
легень з наявністю внутрішньоальвеолярної ексудації. Діагноз "пневмонія"
може бути встановлений лише тоді, коли діагноз підтверджується
рентгенологічно зафіксованим затемненням, яке раніше було відсутнє і не має
інших причин [2]. В практичній діяльності, на жаль, здійснення своєчасної
етіологічної діагностики пневмоній не завжди можливе внаслідок недостатньої
інформативності та тривалості здійснення традиційних мікробіологічних
методик, попереднім використанням антибіотиків в лікуванні.

Класифікація пневмоній:
· госпітальна або нозокоміальна (придбана в лікувальному закладі);
· негоспітальна (придбана за межами лікувального закладу);
· аспіраційна;
· пневмонія у хворих з тяжкими порушеннями імунітету (вроджений

імунодефіцит, СНІД- інфекція, ятрогенна імунодепресія) [3; 4].
Негоспітальна пневмонія є найбільш розповсюдженою. Виділяють типові

та атипові пневмонії. Перша - частіше за все викликається Str. Рneumoniae (15-
34%), Н. Іnfluenzae (5-13%). Друга - пов'язана з Місорlasma рneumonie,
Legionella spp., Сlamidia (5-20%) [5; 6]. Лікування пневмоній представляє
велику соціальну проблему, бо саме на патогенетичну антибактеріальну
терапію витрачається третина від усіх лікарських засобів в лікувальному
закладі [7]. Для кожної категорії хворих виявлений певний набір можливих
патогенів, що дозволяє успішно проводити емпіричну терапію. Так у пацієнтів
найбільш часті етіопатогени Streptococcus pneumoniae, Неmophilus infl.,
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Мiсорlasma рneumoniae, Legionella, Сhlamydia рneumoniaе. У 30-50% хворих
збудник не виявляється [8; 9]. Нами застосовувалися препарати, що
рекомендуються для емпіричної терапії – напівсинтетичні пеніциліни
(аугментин, амоксиклав, уназин), аміноглікозиди (амікацин), цефалоспорини III
генерації (цефтриаксон, цефатоксим), фторхінолони (заноцин, абактал), які
вводилися в патологічну область методом внутрішньотканинного
гальванофорезу.

Найбільш ефективні схеми емпіричної терапії — поєднання нових
макролідів (спіраміцин, азітроміцин) з цефалоспоринами II - III генерації або b-
лактами/інгібіторами b-лактамаз (уназин, амоксиклав) [10]. Найбільш типовий
патоген негоспітальної пневмонії - Н. Іnfluenzae - продукує різні субстанції, які
ушкоджують деякі ланки місцевого захисту легень:

- зниження мукоциліарного кліренсу,
- збільшення продукції слизу, локальне руйнування імуноглобулінів,
- ушкодження трахеобронхіального епітелію,
- синтез гістаміну та інших протизапальних медіаторів.
Наведені вище ефекти підвищують мікробну колонізацію слизових

оболонок респіраторних відділів, що в поєднанні з мукоциліарною
недостатністю, порушенням клітинної та гуморальної ланки місцевого захисту
легень сприяють розвитку інфекційно-запального процесу.

Мета дослідження: оцінка ефективності внутрішньотканинного
гальванофорезу хворим на негоспітальну пневмонію.

Матеріали і методи дослідження.
При неспецифічних захворюваннях легень в гострій стадії Ялтинським

інститутом курортології і фізіотерапії запропонована методика
внутрішньотканинного гальванофорезу. Враховуючи сприятливу дію
постійного струму на метаболічні і імунологічні процеси в вогнищі ураження,
його застосовують в поєднанні з антибіотиками. Як і у всякому запаленні, при
дії постійного струму на запальний процес в легеневій тканині залежно від його
стадії розрізняють три етапи: альтерацію, ексудацію, проліферацію. Дія
постійного струму приводить до двох різноспрямованих змін альтеративних
процесів при запаленні легенів. З одного боку зменшується враженість і
розповсюдженість десквамації епітелію бронхів, катаболічні тканинні реакції
стають переважно анаболічними. Ці зміни характерні для струму щільністю
0,03мА/см2 прокладки і менше для щільності його 0,06 мА/см2.  Двояко діє
постійний струм і на ексудативні процеси. У всіх ділянках легенів під його
впливом зменшується щільність дифузної клітинної інфільтрації, що найбільш
виражено при щільності струму 0,03мА/см2, при щільності струму 0,2мА/см2

такого впливу не спостерігається.
Однозначним виявився вплив постійного струму на проліферацію, що

характеризувалося її активацією. Внаслідок цього більш виражені були і
відновні тканинні процеси, що протікають по типу субституції і патологічної
регенерації. Значно більш суттєві процеси відмежування і заміщення
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сполучною тканиною вогнищ гістолізу. У найбільшій мірі це характерно для
струму щільністю 0,06мА/см2 і особливо 0,2 мА/см2.

Одним з механізмів дії постійного струму на запалення легенів є
активація внутрішньоклітинної регенерації. Ця дія струму має важливе
значення оскільки легені відносяться до органів, відновлення паренхіми яких
можливо в основному за рахунок внутрішньоклітинних механізмів регенерації.
Під дією гальванічного струму збільшується концентрація антибіотиків у
вогнищі запалення і пригнічується інфекція.

Показання для внутрішньотканинного гальванофорезу:
- госпітальна та негоспітальна пневмонії;
- гострі абсцеси;
- гострі і хронічні бронхіти;
- хронічні абсцеси при збереженні дренажу;
- бронхоектатична хвороба у фазі загострення.
Методика: електроди 200-300см2 розташовують так, щоб патологічне

вогнище знаходилося в міжелектродному просторі. Прокладки змочують водою
або будь-якими ліками для електрофорезу, час дії 30-40 хв. При
внутрішньом’язовому введенні для антибіотиків максимум концентрації між 1 і
2 годиною від моменту введення, при внутрішньовенному – гальванізація
проводиться після введення 2/3 об'єму ліків.

Протипоказання:
- загальний тяжкий стан, пов'язаний з септикопіємією;
- різка легенево-серцева і серцево-легенева недостатність;
- легенева кровотеча і кровохаркання;
- підшкірна емфізема;
- пошкодження шкіри;
- шкірні захворювання з локалізацією у області грудної клітки;
- злоякісні захворювання.
Нами обстежено 30 пацієнтів на негоспітальну пневмонію: 17 жінок

(56,7%) та 13 чоловіків (43,3%), які знаходилися на стаціонарному лікуванні у
терапевтичному відділенні ПВКЛ. Середній вік хворих складав 40 -20 років.
Середня тривалість лікування -10-14 днів. У всіх хворих був встановлений
діагноз пневмонії, підтверджений рентгенологічно. У процентному
співвідношенні переважали хворі з бронхопневмонією (67,7 %), у яких
пневмонія виникала як ускладнення гострого бронхіту або трахеобронхіту.
Решта хворих (32,3 %) складала популяцію з долевим (1 хворий) або
сегментарним (11 хворих) ураженням легенів. Внутрішньотканинний
гальванофорез призначався в перші дні захворювання. Хворі отримували
антибактеріальну терапію сучасних препаратів з груп:

· напівсинтетичні пеніциліни – аугментин, амоксиклав, зазвичай по
1,2гр через 8 годин, уназин -0.75-1,5 гр 3-4 рази на добу;

· аміноглікозиди –амікацин -10 мг/кг 2-3 рази на добу;
· цефалоспорини III генерації –цефтріаксон 1-2 гр., кожні 24 години;
· цефатоксим 1-2 гр., 2 рази на добу;
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· фторхінолони–заноцин -200-800мг 2 рази на добу, ципрофлоксацин
100-200 мг 2 рази на добу, абактал 400-800мг в 2 прийоми.

Макроліди входять в вітчизняні рекомендації по веденню пацієнтів з
широко розповсюдженими інфекціями; нами призначався сумамед по 500мг на
добу [1]. Лікування цих хворих було комплексним, включаючи гальванізацію
області грудної клітки при внутрішньовенному і внутрішньом'язовому введенні
антибіотиків.

Результати та їх обговорення.
Нами проаналізовано результати лікування двох категорій хворих на

негоспітальну пневмонію (чоловіки та жінки) віком від 20 до 40 років. Діагноз
НП був встановлений на догоспітальному етапі лікування з урахуванням
клінічних симптомів та рентгенологічних змін в легенях, даних лабораторних
методів дослідження. Для оцінки ефективності лікування, вивчали динаміку
ШЗЕ, рентгенологічних змін в указаних групах, імунограми. Позитивна
динаміка від лікування у хворих спостерігалася на 2-3 день від початку
лікування, у хворих контрольної групи цей показник був нижчий - 3-4 день від
початку лікування. В процесі лікування у 12 (40 %) хворих загальне
самопочуття покращало в процесі лікування вже до 5-го дня захворювання, а до
10-12-го дня практично всі хворі, за винятком одного (3,3 %), не мали скарг на
виражену загальну слабкість і адинамію. Загальна динаміка суб'єктивних даних
приведена в таблиці 1.

Таблиця 1
Динаміка суб’єктивних показників самопочуття хворих, яким проводилася

антибіотикотерапія з внутрішньотканинним гальванофорезом.

Дні дослідженняПоказники суб’єктивної оцінки
самопочуття хворих 1-й 3-й 5-й 10-й
Значна слабкість 8 6 4 -
Помірна слабкість 18 17 9 1
Незначна слабкість 4 3 2 -
Задовільне самопочуття - - 5 29

Під час госпіталізації прояви лихоманки спостерігали у 23 (76,7 %)
хворих, причому в 7 (23,3 %) пацієнтів відмічалося підвищення температури до
39°С і вище. Нормалізація температури спостерігалася у 18 (60,0 %) хворих вже
до 3-го дня лікування, а до 6-го дня симптом гіпертермії зник повністю у всіх
хворих, що температурили, за винятком одного.

При фізикальному обстеженні хворих відмічалось поліпшення
аускультативної картини дихання. Так, якщо під час надходження в стаціонар у
17 (56,7 %) хворих відмічались вологі хрипи, то до 5-го дня лікування вони
зберігалися тільки у 5 (16,7 %), а до 16-20-го дня у 23 (76,7 %) пацієнтів
повністю були відсутні будь-які патологічні звуки при аускультації. Та ж
позитивна динаміка спостерігалася при перкуторному обстеженні легенів (табл.
2).
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В процесі лікування у 20 (66,7 %) хворих протягом 3-5 днів зменшилася
інтенсивність кашлю. Харкотиння як основний компонент запалення протягом
2-3 днів змінювалося по якісному складу з гнійного на серозно-гнійне, а потім
на серозне.

Таблиця 2
Результати фізикального обстеження хворих, що приймали антибіотики з

внутрішньотканинним гальванофорезом

Дні обстеженняПоказники
1-й 3-й 5-й 8-10-й 14-16-й

Хрипи 17 14 5 1 -
вологі 8 10 10 6 2
розсіяні сухі 5 6 9 11 5
одинокі сухі - - 3 12 23
відсутні
Дихання
не прослуховується 5 3 - - -
ослаблене 7 6 4 3
з жорстким відтінком 18 21 19 11 -
везикулярне - - 7 16 27
Перкуторний звук
тупий 11 9 2 - -
притуплений 15 15 12 9 2
ясний легеневий 3 6 16 21 28

Аналізуючи дані загальноклінічного дослідження крові, слід зазначити,
що якщо на початку захворювання лейкоцитоз з палочкоядерним зрушенням
спостерігався у 28 (93,3 %) хворих, то вже до 10-го дня лікування у 24 (80,0 %)
пацієнтів лейкоцитоз зникав, і показники кількісного і якісного складу
лейкограми відновлювалися до фізіологічного рівня. Така ж динаміка
спостерігалася і відносно ШЗЕ. Істотної зміни рівня еритроцитів, гемоглобіну,
кольорового показника крові в процесі захворювання у спостережуваних
хворих не акцентувалися. Звертає на себе увагу більш швидкий ніж при
звичайних методах лікування, регрес пневмонії, в перші 5 днів з моменту
включення внутрішньотканинного галъванофорезу, у 76% хворих покращало
самопочуття і загальний стан, зменшилися пітливість, біль в грудній клітці,
кашель, відмічалась позитивна динаміка при аускультації, через 10 днів
нормалізувалась температура тіла – у 70% хворих, кількість лейкоцитів - у 12%
хворих, ШЗЕ -у 53%. Такий значний ефект пояснюється застосуванням
антибіотиків і постійного струму, в основі якого лежить принцип
електроелімінації - виведення антибіотиків з судинного русла в легеневу
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тканину, міжклітинні простори, створення високої концентрації і активнішу
його дію на патогенну флору у вогнищі ураження.

Висновки. Таким чином доведено, що лікування пацієнтів на
негоспітальну пневмонію досить ефективне при проведенні антибіотикотерапії
з внутрішньотканинним гальванофорезом.
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І.М.
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ

В КОМПЛЕКСНОМУ САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛІКУВАННІ
ДИСКІНЕЗІЙ ЖОВЧЕВИВІДНИХ ШЛЯХІВ

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м.
Дрогобич

Відновлення функціонального стану печінки, жовчевого міхура і
жовчевивідних шляхів, частіше спостерігається у хворих з патологією біліарної
системи, які пройшли курс санаторно-курортної реабілітації, яка сприяє
зменшенню явищ запалення, відновленню функціонального стану
гепатобіліарної системи, зменшенню клінічних проявів захворювання (1, 7, 9).

Комплексна санаторно-курортна реабілітація хворих з гепатобіліарною
патологією, включає санаторно-курортний режим, збалансоване лікувальне
харчування, внутрішнє застосування питних мінеральних вод,
гідротерапевтичні процедури, грязелікування і при необхідності методи
апаратної фізіотерапії (1, 2, 6, 7, 8, 9).

Важливою складовою комплексної реабілітації в умовах санаторію, крім
вище згаданих методів є лікувальна фізична культура (ЛФК) в її різних формах
(ранкової гігієнічної гімнастики, лікувальної гімнастики, спортивно-
прикладних вправ тощо), які спрямовані на покращення обміну речовин,
поліпшенню кровообігу в органів черевної порожнини, зміцненню організму та
є важливою умовою формування здорового способу життя, що є основною
метою комплексної реабілітації (3, 4, 5, 10, 11).

При застосуванні ЛФК хворим з патологією гепатобіліарної системи в
комплексі реабілітаційних заходів в умовах санаторію, враховують вік хворого,
клінічний перебіг захворювання, стан серцево-судинної системи, ступінь
тренованості і не завжди приділяють належну увагу індивідуалізації
застосування методики фізичних вправ в залежності від характеру порушень
моторно-евакуаторної функції жовчного міхура і жовчовивідних шляхів.

Метою нашої роботи являлася розробка диференційованого застосування
комплексів лікувальної гімнастики відповідно до режимів рухової активності на
фоні бальнеотерапевтичних процедур для хворих гепатобіліарною патологією,
в залежності від порушення моторно-евакуаторної функції жовчного міхура і
жовчовивідних шляхів.

Під нашим спостереженням в умовах філії ВАТ “Атомпрофоздоровниця”
санаторію “Прикарпаття” курорту Трускавець, знаходилося 85 хворих у віці від
30 до 50 років (з них 58–жінок і 27–чоловіків) хронічним безкам’яним
холециститом в стадії повної ремісії.

При поступленні в санаторій хворі скаржились на періодичні болі і
відчуття важкості в правому підребер’ї, диспетичні явища (нудоту, відчуття
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гіркоти в роті, метіорізм), порушення стільця у вигляді закрепів або чергування
закрепів і проносів.

В результаті проведення клініко-лабораторних (загальний аналіз крові,
сечі, аналіз крові на печінкові проби, біохімічний аналіз жовчі та інше), і
інструментальних досліджень (багатомоментного дуоденального зондування,
ехотомоскопії печінки та жовчовивідних шляхів до і після пробного сніданку) з
числа обстежених хворих у 63 хворих виявлені порушення моторно-
евакуаторної функції жовчного міхура і жовчовивідних шляхів, з них у 36
хворого по гіпотонічно-гіпокінетичному типу (скорочення фази закритого
сфінктера Одді, збільшення фази В та об’єму міхурової жовчі, при
ехототомоскопії жовчного міхура розтягнутий, збільшений жовчний міхур,
спорожнення менше 1/3 його об’єму через 40 хв після вживання пробного
сніданку) і у 27 хворих по гіпертонічно-гіперкінетичному типу (збільшення
тривалості І фази і часу закритого сфінктера Одді; зменшення тривалості В-
фази при збереженні нормального об’єму міхурової жовчі чи тривале,
переривчасте виділення жовчі, а при ехототомоскопії жовчного міхура через
40 хв після вживання пробного сніданку скорочення жовчевого міхура більше
ніж на 2/3 його об’єму).

Комплексна реабілітація хворих включала внутрішній прийом
мінеральної води джерела “Нафтуся” температури 37 – 40ºС тричі на день із
розрахунку 3,0–3,5 мл на 1 кг маси тіла за 1,5 або 1 годину до прийняття їжі в
залежності від секреторної і кислотоутворюючої функції шлунку, мінеральні
ванни температури 37 ºС по 10 хвилин № 10 – 12 на курс лікування через день,
аплікації озокериту на ділянку правого підребер’я або сегментарно температури
40 – 45 ºС від 20 до 30 хвилин № 10 на курс лікування через день, промивання
кишечника, гідротерапевтичні процедури № 10 (циркулярний душ, душ Шарко,
підводний душ-масаж), беззондові дренажі (тюбаж) з ксилітом або сорбітом 1 –
2 рази на тиждень (Лечение заболеваний органов пищеварения, метод.
рекомендации Трускавец 1988.).

В процесі санаторно-курортної реабілітації хворих з захворюваннями
гепатобіліарної системи застосовували переважно щадний і щадно-тренуючий
режими рухової активності з дотриманням всіх методичних вимог при
виконанні фізичних вправ (вибір вихідне положення при виконанні вправ,
дозування підібраних вправ, поступове збільшення фізичного навантаження та
складності фізичних вправ, систематичності і регулярності проведення занять
тощо).

В комплекси лікувальної гімнастики для хворих з функціональним
порушенням скоротливості жовчного міхура включали загально-розвиваючі і
спеціальні вправи, дихальні вправи. Заняття проводились груповим методом з
кількістю хворих в групах до 10 – 12 чоловік. Кількість вправ на початку занять
8 – 12 в подальшому 15 – 20, тривалість занять 20 – 30 хвилин.

Для хворих з гіпертонічно-гіперкінетичною формою дискінезії
жовчевивідних шляхів заняття лікувальною гімнастикою в процесі реабілітації
застосовувались, переважно, в щадному режимі. Фізичні вправи виконувались
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переважно із вихідного положення лежачи на спині, лежачи на правому або
лівому боці, коліно-кістевому положенні з переходом в подальшому на вихідне
положення сидячи, стоячи. В комплекс лікувальної гімнастики включались
вправи для малих і середніх м’язових груп, вправи на розслаблення м’язів
живота і дихальні вправи з подовженим вдихом і видихом. Темп виконання
фізичних вправ повільний з повною амплітудою (табл.1.).

Таблиця 1
Схема побудови процедури лікувальної гімнастики для хворих

гіпертонічно-гіперкінетичною формою дискінезії жовчевивідних шляхів
(щадний режим РР - І )

Дозування
Розділ
процедури Вихідні положення Час у

хв.
К-сть
вправ

Зміст процедури
Цільова настанова

1 2 3 4 5

І
Підготовча
частина

Повільна ходьба,
дихальні вправи. 2 – 3

Поступове втягування
організму в навантаження.
Оволодіння правильним
диханням.

ІІ
Основна
частина

Вправи лежачи на
спині, на лівому або
правому боці,
колінно-кистьовому
положенні
загального і
спеціального
характеру.

10 8–12

Втілити динамічний
характер спеціальних
вправ спрямованих на
посилення
кровопостачання органів
черевної порожнини,
розслаблення м’язів
живота, сприяння
жовчевідтоку.

ІІІ
Заключна
частина

Ходьба і дихальні
вправи на
розслаблення 3 – 5

Зниження загального і
спеціального
навантаження.
Розслаблення різних
частин тіла.

Для хворих з гіпотонічно-гіпокінетичною формою дискінезії
жовчевивідних шляхів на початку занять застосовувався щадний режим з
подальшим переходом в процесі реабілітації на щадно-тренуючий. Фізичні
вправи виконувались з вихідного положення лежачи на спині з подальшим
переходом на вихідне положення сидячи, стоячи. В комплекс занять
лікувальної гімнастики включались загально-зміцнюючі вправи для середніх
м’язових груп, дихальні вправи, вправи на напруження і розслаблення м’язів
живота, дихальні вправи. Співвідношення загально-зміцнюючих вправ до
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дихальних складали 1:2. Широко застосовували лікувальну ходьбу, теренкур,
темп ходьби 60 – 80, 80 – 100 кроків за хвилину, довжина маршруту 1000 – 2000
м, кут підйому – 5-10ºС (табл.2.).

Таблиця 2
Схема побудови процедури лікувальної гімнастики для хворих

гіпотонічно-гіпокінетичною формою дискінезії жовчевивідних шляхів
(щадно-тренуючий режим РР – ІІ)

ДозуванняРозділ і
частини
процедури

Зміст процедури і
вихідні положення Час у

хв.
К-сть
вправ

Цільова настанова
Методичні вказівки

1 2 3 4 5

І
Вводна
частина

Ходьба проста і
ускладнена рухами
ніг, рук, тулуба.
Дихальні вправи під
час ходьби і на місці.

3 – 5

Поступове втягування
організму в
навантаження.
Оволодіння правильним
диханням.

ІІ
Основна
частина

Вправи з вихідного
положення лежачи на
спині, сидячи, стоячи
загального і
спеціального
характеру. 10–15 10–20

Втілити динамічний
характер спеціальних
вправ, спрямованих на
посилення
перистальтики
жовчевивідних шляхів з
метою швидшого
просування жовчі.
Посилення рухливості
діафрагми. Посилення
кровообігу у печінці

ІІІ
Заключна
частина

Ходьба, вправи у русі
з глибоким диханням
і вправами на
розслаблення

3–5 2 – 3

Знизити загальне і
спеціальне
навантаження.
Вирівняти дихання.

З метою оцінки диференційованого призначення комплексів лікувальної
гімнастики хворі були поділені на три групи: основну (35 хворих), які
виконували диференційовані комплекси лікувальної гімнастики, контрольну
(17 хворих), які виконували комплекси лікувальної гімнастики без акцента на її
диференціацію з дотриманням всіх загальних методичних правил застосування
лікувальної гімнастики і 11 хворих, які відмовились від занять ЛФК. Курс
санаторно-курортної реабілітації складав 24 дні.

В результаті проведеної санаторно-курортної реабілітації хворих з
патологією гепатобіліарної системи зазначалося покращення загального стану
хворих у всіх трьох групах. Але у хворих основної групи покращення
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функціонального стану жовчовивідних шляхів, зменшення або відсутність
клінічних симптомів захворювання (болі і відчуття важкості в правому
підребер’ї, нудоти, гіркоти у роті) спостерігались у більш короткі терміни від
початку реабілітації (9±3 дня), що було підтверджено даними ехотомоскопії
жовчного міхура після пробного сніданку при повторному обстеженні в
динаміці тоді, як у хворих контрольної групи і у хворих, які не отримували
комплекси лікувальної гімнастики зменшення або відсутність клінічних
симптомів захворювання спостерігалось на 19±3 день від початку реабілітації.

Проведені нами дослідження свідчать про актуальність
диференційованого застосування комплексів лікувальної гімнастики для хворих
з патологією гіпатобіліарної системи в залежності від функціонального стану
жовчного міхура і жовчовивідних шляхів, що буде спрямовано на підвищення
ефективності реабілітаційних заходів.

Орієнтовний комплекс спеціальних фізичних вправ при дискінезії
жовчних шляхів по гіпотонічно-гіпокінетичному типу.

1. В.п. – вузька стійка, ноги нарізно, руки на поясі. Глибоке грудне і
діафрагмальне дихання.

2. В. п.—широка стійка, ноги нарізно, ноги ширше плечей, руки зігнуті
перед грудьми. Розвести руки в бік-вдих, повернутися у в. п. – видих. 6-8 разів.
Темп середній.

3. В. п.—лежачи на спині, ноги прямі, руки на поясі. Зігнути ноги в
колінних і кульшостегнових суглобах, випрямити їх вгору, зігнути ноги в
колінах і випрямити. 6-8 разів. Дихання вільне, темп повільний.

4. В. п. – те ж. Поперемінне піднімання й опускання прямих ніг. 7-8 разів
кожною ногою. Дихання вільне, темп середній.

5. В. п. – те ж. Спокійне глибоке дихання грудного, діафрагмального і
змішаного типу. 5-6 разів.

6. В. п. – те ж. Почергові кругові рухи прямими ногами. 6-8 кіл кожною
ногою. Можлива велика амплітуда, дихання вільне.

7. В. п. – те ж. Імітація їзди на велосипеді. 10-15 разів. Дихання вільне.
8. В. п. – лежачи на спині, ноги широко розведені, руки внизу тулуба.

Перехід у положення сидячи, руками по черзі торкнутися пальців протилежної
ноги 5-6 разів. Темп середній.

9. В. п. – лежачи на спинні – вдих, зігнути ноги в колінах і підтягнути їх
до живота – видих.

10. В. п. – те ж. Поперемінне піднімання й опускання прямої ноги. 7-8
разів кожною ногою. Дихання вільне, темп середній.

11. В. п. – стоячи на четвереньках. Висунути коліно вперед до
різнойменної кисті – видихнув, повернутися у в. п. – вдих. 4-6 разів кожною
ногою. Темп середній.

12. В. п. – те ж. Відвести пряму ногу назад, руки зігнути в ліктях,
наблизити груди до підлоги-видих, повернутися у в. п. – вдих. 6 – 8 разів. Темп
середній.

13. В. п. – вузька стійка ноги нарізно, руки на поясі. Відвести плечі і лікті
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назад-вдих, повернутися у в. п. – нахилити тулуб вперед -видих. 5–6 разів. Темп
повільний.

14. В. п. – ходьба по колу з дихальними вправами і вправами на увагу з
уповільненням темпу. 2–3 хв. Темп повільний.
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Matroshylin O. H., Belinskiy M. Yu., Voloshyn O. O., Zozuliak I. B., Belinskiy I.M.
DIFFEKTIAL APPLICATION OF THERAPENTIC GYMNASTICS TO

A COMPLEX SPA SANATORIUM TREATMENT OF BILE DUCTS
DYSKINESIA.

Annotation. The article in question contains data on the results of differential
application of therapeutic gymnastics complexes in the course of spa sanatorium
rehabilitation of 63 patients, 36 by hypotonic and hypokinetic type, wit the pathology
of hepatobiliary system on the background of the malfunction of motor and
evacuation mechanism of the gall bladder and bile ducts. All cases were divided into
turu groups, the main group and two control ones. The main groups of patients
received the differential application of therapeutic gymnastics complexes depending
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on the malfunction of motor and evacuation mechanism of the gall bladder and bile
ducts. The obtained results testify to the efficacy of the differential application of
therapeutic gymnastics complexes to patients with the pathology of hepatobiliary
system depending  of  the  functional  state  of  the  gall  bladder  and  bile  ducts.  All  this
will improve and enhance the effect of the rehabilitation measures.
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ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Кизима Р.А., Яковчук В.В.
ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ: ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА

Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету розвитку
людини „Україна”, м. Рівне

Недостатній рівень екологічної освіти, культури суспільства став однією з
причин загострення соціоекологічної ситуації як на планеті, так і в Україні.
Рівень екологічної освіти населення знаходиться на досить низькому рівні.
Лише в кінці минулого століття така наука як екологія увійшла в оновлену
школу. Це дало можливість формувати сучасне екологічне мислення, вміння
прогнозувати віддалені наслідки діяльності суспільства та підпорядковувати їх
вимогам національного природокористування.

Людина протягом століть прагнула зробити природне середовище
зручним для свого існування і тепер людство усвідомило, що будь-яка
діяльність людини впливає на навколишнє середовище, а погіршення стану
біосфери небезпечне для всіх живих істот, у тому числі і для людини.
Взаємовідносини людини з навколишнім світом впливає на здоров’я – а це не
тільки відсутність хвороб, але і фізичний, психічний і соціальний добробут
людини. Здоров’я – це капітал, даний нам не тільки природою від народження,
але й тими умовами, у яких ми знаходимося і проживаємо.

Об’єктом нашого дослідження є система „людина – навколишнє
середовище”. Ми вивчаємо наш край, територіальну систему, в межах якої
людська популяція взаємодіє з відносно однорідним навколишнім середовищем
і критерієм ефективності функціонування якої є високий рівень здоров’я
населення.

Найголовнішу роль в здійсненні цієї мети повинна відігравати вища
школа. Можливість здобути певний об’єм соціоекологічних знань надають
вищі навчальні заклади. Майбутні спеціалісти мають оволодіти системою
знань, вмінь щодо раціонального природокористування та управління якістю
навколишнього середовища.

На цьому щаблі освіти повинні остаточно сформуватися моральні
принципи взаємовідносин суспільства і природи, взаємний стиль соціального
мислення, що передбачає знання природоохоронного законодавства та правової
відповідальності громадян за його порушення, особистої відповідальності
кожної людини за прийняття відповідних рішень. Тому соціоекологічна освіта
як соціально обумовлена система, що ґрунтується на пізнавально-виховній
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діяльності по засвоєнню знань та формування соціоекологічного мислення,
відповідної йому поведінки.

Зміст соціоекологічної освіти базується на трьох рівнях: науковому,
ціннісному, нормативному.

Розглянемо науковий рівень, який включає пізнання головних ідей,
теорій, концепцій, що характеризують взаємовідносини людини та природного
середовища.

Одним із головних завдань наукового рівня є вивчення стану здоров’я
людей та соціально-трудового потенціалу популяцій даної генерації;

- дослідження динаміки здоров’я та соціально-трудового потенціалу
популяції в аспектах природно-історичного та соціально-економічного
розвитку;

- прогноз стану здоров’я майбутніх генерацій;
- вивчення впливу окремих факторів середовища та їхніх комплексів на

здоров’я і життєдіяльність популяцій;
- дослідження процесів збереження та відновлення здоров’я і соціально-

трудового потенціалу популяцій;
- аналіз глобальних та регіональних проблем екології людини;
- розробка нових методів екології людини (космічних, біохімічних тощо);
- розробка шляхів підвищення рівня здоров’я та соціально-трудового

потенціалу населення;
- прогнозування можливих змін у характеристиках здоров’я людей під

впливом змін зовнішнього середовища;
- розробка науково обґрунтованих нормативів корекції відповідних

компонентів систем життєзабезпечення з урахуванням прогнозів та аналізу
антропоекологічної напруги.

На сучасному етапі розвитку соціоекології та екології людини до
названих завдань додаються наступні, більш конкретизовані:

- створення антропоекологічного моніторингу – системи спостережень за
змінами процесів життєдіяльності людей у зв’язку з дією на них різних
факторів навколишнього середовища, а також спостережень та оцінок умов
середовища, які впливають на здоров’я населення, зумовлюють поширення
захворювань;

- складання медико-географічних карт з картами забруднення
навколишнього середовища і встановлення кореляційної залежності між
характером і ступенем забруднення різних природних компонентів
соціоекосистем та відповідними захворюваннями населення;

- вивчення науково обґрунтованих значень гранично допустимих
техногенних навантажень на людський організм.

Цінностний рівень охоплює усвідомлення екологічної орієнтації
суспільства та історії його розвитку, її універсальну цінність; впровадження
еколого-економічної оцінки навколишнього середовища для подальших
підрахунків збитків, спричинених господарською діяльністю, витрат,
необхідних для його відновлення.
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Нормативний рівень включає осмислення естетичних, моральних,
правових принципів, норм, правил соціоекологічного характеру, обумовлених
відношенням суспільства до природного середовища.

Розглянуті рівні тісно пов’язані між собою. Щоб довести принципи
соціоекологічної освіти до свідомості людей необхідно використати наявності
міждисциплінарного підходу в формуванні соціоекологічної культури
особистості.

Люди повинні чітко усвідомлювати, що внутрішнє середовище людини, в
якому функціонують елементарні частини організму, що беруть участь в обміні
речовин та енергії, і яке забезпечує нервові, гуморальні механізми регуляції та
гомеостаз організму, тісно пов’язане з навколишнім середовищем. До
навколишнього середовища людина пристосувалась у процесі еволюції і без
нього жити не може з огляду на те, що воно є одним цілим з її внутрішнім
середовищем. Навколишнє середовище забезпечує нормальну життєдіяльність
організму людини, яка з початку періоду ембріонального розвитку до кінця
життя контактує з компонентами цього середовища. До цих компонентів
належать повітря, вода, грунт, харчові продукти тощо. Життєдіяльність
організму перебуває у безперервному динамічному взаємозв’язку з дією цих
факторів навколишнього середовища.

І, дуже важливо, щоб компоненти навколишнього відповідали життєво
необхідним нормам.

Студенти нашого вузу на СНТ знайомляться, вивчають і досліджують
екологічну ситуацію нашого краю „Довкілля Рівненщини”. На сьогодні,
проводиться велика робота по вивченню використання, охороні і відтворенню
природних ресурсів регіону.

Державне управління екології та природних ресурсів велику увагу
приділяє екологічній освіті. В школах і позашкільних закладах діють понад 315
творчих об’єднань еколого-натуралістичного спрямування.

Обласна станція юннатів, до якої в 2004 р. перейшло хіміко-біологічне
відділення МАН Рівненського біологічного відділення МАН, нараховує біля
400 слухачів, кандидатів наук та дійсних членів академії наук. Велику
методичну допомогу та керівництво секціями надають викладачі РДГУ,
НУВГП та обл. – СЮН.

Не дивлячись на те, що Рівненщина відноситься до благополучних
регіонів нашої країни, все таки статистика говорить, що за останні роки
збільшилась кількість онкологічних захворювань, в деяких регіонах області
збільшилась захворюваність на туберкульоз (Володимирецький,
Дубровицький). Провідними в структурі поширеності хвороб залишились
хвороби органів кровообігу, органів дихання, ендокринної системи,
кровотворних органів та новоутворення.

В області виконують ряд загальнодержавних, національних та обласних
екологічних програм, метою яких є поліпшення якості навколишнього
природного середовища.
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Таким чином, питання взаємодії людського суспільства з навколишнім
природним середовищем є одним з найактуальніших аспектів наукових
досліджень, від успіху яких залежить не лише доля людської цивілізації, а й
взагалі існування життя на нашій планеті.
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Annotation. The article deals with the links of nature and society, the
influence of environment on the health of man. Condition of environment depends on
the education of people, scientific research and the cultural level of nation.
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Терлецький В.К.
НЕТРАДИЦІЙНІ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства
продукти харчування людини  все більше урізноманітнюються за асортиментом
і формами споживання [1,4,5]. Це пов`язано з підвищенням соціально-
економічного розвитку європейських країн і з розширенням міжнародних
зв`язків. Однак, одночасно до складу продуктів харчування відносять все
більше таких, які несуть в собі наявність різних харчових домішок, чия
присутність негативно відбивається на стані здоров`я людини. Ось чому
пошуки так званих екологічно чистих продуктів є однією з найважливіших
проблем європейського і не лише європейського цивілізованого суспільства.

У цьому аспекті надзвичайно актуальним є використання нетрадиційних
продуктів харчування, які сьогодні не використовуються або використовуються
обмежено.

Постановка завдання. В нашій роботі ставилось завдання: виявити
нетрадиційні продукти харчування, які можна було б рекомендувати населенню
з метою оптимізації режиму харчування продуктами натурального походження.
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Організація дослідження. У роботі використано існуючі літературні
джерела стосовно нетрадиційних продуктів харчування [1-5]. До складу
нетрадиційних відносять продукти двох категорій:

1. продукти, споживання яких було відоме в історичному
минулому, але які тепер не використовуються в харчуванні;

2. продукти, споживання яких не проводилося раніше або про
які не існує подібних відомостей у вітчизняній літературі.

В процесі досліджень ставилось також завдання рекогносцирувальної
оцінки запасів нетрадиційних продуктів,  яка дає можливість встановити
перспективність використання цих природних ресурсів.

Результати дослідження.
Виконаний нами аналіз існуючих літературних джерел показав, що

нетрадиційних продуктів харчування навіть в межах однієї Волинської
області цілком достатньо, щоб суттєво урізноманітнити й збагатити раціон
споживання населення. Використання нетрадиційних продуктів харчування
важливе з різних позицій. По-перше, вони являють собою цінний резерв
природних ресурсів харчування. По-друге, нетрадиційні продукти можуть
прислужитися людям, які в силу різних обставинах виявились відрізаними
від діючих джерел харчування. І, нарешті, нетрадиційні продукти в багатьох
випадках виявляють більш цінні харчові властивості порівняно з існуючим
асортиментом широкого вжитку. Тут слід відзначити не лише енергетичну
цінність нетрадиційних продуктів харчування, а й їх цілющі властивості,
натуральне походження та значну ресурсу потужність.

Означена тема надзвичайно широка, бо до складу нетрадиційних
продуктів можна віднести практично переважну більшість живих організмів
планети: рослини, тварин і гриби. У багатьох випадках навіть ті з них, які
звичайно є отруйними для людини, можуть бути використані в харчуванні
після відповідної обробки.

 В нашій статті ми обмежимось оцінкою лише окремих видів
нетрадиційних продуктів харчування рослинного походження, історія
використання яких пов`язана з регіональними народними традиціями. На
жаль, сучасне використання  таких рослинних продуктів залишається
невідомим або маловідомим для населення.

Жолуді дуба (Quercus robur) – один з найдавніших продуктів
харчування наших предків. Вони споживали жолудеве борошно задовго до
того, як познайомились із зерновими злаками: житом та пшеницею. Саме
жолудеве борошно знаходять археологи у розкопках давньоруських поселень
[1,4]. Тепер жолуді використовують в нас лише як корм для худоби, тоді як у
Франції жолудеве борошно знаходить досить широкий ужиток у
кондитерській промисловості.

Ресурси використання жолудів практично необмежені. Урожайність
дуба може досягати 3 т/га жолудів. Урожайні роки протягом ревізійного
періоду повторюються в пропорції:        2-3-3-2
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В залежності від складу порід і погодних умов року розмір
продуктивності дубових насаджень змінюється  (табл. 1).

Таблиця 1
Продуктивність дуба звичайного

Продуктивність, т/га№ Асоціація Склад порід
мінімальна максимальна

1 Quercetum roburii 10 Дз 0.5 3.0
2 Querceto-Penetum 7 Сз 3 Дз 0.1 1.0
3 Carpineto-Quercetum 7Дз 3 Гз 0.2 2.5

Жолуді не мають отруйних сполук, небезпечних для здоров`я людини.
Тому цей продукт може бути використаний без особливих обмежень.
Позитивною властивістю жолудевого борошна є високий вміст крохмалю, за
яким жолуді випереджають навіть пшеничне зерно. Таке борошно добре
зберігається і не втрачає поживності. Недоліком жолудевого борошна є
відсутність в ньому клейковини, в результаті чого воно не утворює тіста.
Тому до жолудевого борошна необхідно додавати пшеничне у пропорції 2:1,
3:1, після чого тісто набуває всіх необхідних властивостей.

Важливою передумовою використання дубових жолудів у харчуванні є
їх підготовка. Здавна їх попередньо вимочували у проточній воді протягом
кількох діб. Перед цим жолуді лущили від твердої шкірки і розтинали навпіл.
У такому стані вони знаходились під водою 2-3 дні. Вода вимивала з них
гіркоту (зараз ці речовини називають сапонінами). Після вимочування жолуді
висушували і мололи на борошно. Таке борошно може зберігатися без втрати
смакових і поживних якостей протягом тривалого часу.

Листя орляка (Pteridium aquilinum) досі широко застосовують у
харчуванні народи сходу. Там їх варять, смажать, тушать, солять, маринують
тощо. Це один з найбільш поширених продуктів харчування всіх верств
населення в тих краях.

В Україні папороть орляк поширена на Поліссі і в Карпатах.
Практичного застосування цей вид не знаходить, окрім незначного
використання його кореневищ як лікарської сировини [1,3].

В харчуванні можна споживати молоді листки цієї папороті – вайї. Їх
збирають у травні, коли листки тільки з`являються з ґрунту і мають вигляд
струнких черешків, увінчаних скрученою листовою пластинкою. Показником
готовності вай для заготівлі є їх легке обламування пальцями. Пізніше листки
стають жорсткими, непридатними для споживання. Крім того слід пам`ятати,
що орляк є дуже отруйною рослиною.

Біологічна продуктивність заростей орляка досить висока (табл.2) і
досягає  в урожайні роки 0.6 т/га.
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Таблиця 2
Продуктивність дуба звичайного

Продуктивність, т/га№ Асоціація Проективн
е покриття
зарості, %

мінімальна максимальна

1 Quercetum pteridiosum 60 0.1 0.3
2 Querceto-Penetum

pteridiosum
30 0.05 0.1

3 Fruticetum pteridiosum 50 0.2 0.6

Рослинна сировина орляка може використовуватись у різних формах:
смажена, варена, тушена, солена, маринована.

Пилок сосни (Pinus sylvestris) є одним з найдавніших засобів народної
медицини на Поліссі. Його використовували при зовнішніх та внутрішніх
захворюваннях, а також як поживний харчовий продукт. Пилок збирали в
період розпускання чоловічих шишечок, у травні. Найчастіше його змішували з
медом або іншими продуктами бджільництва (прополісом, воском). В
пропорціях 1:10 або 1:5. Такі суміші тривалий час зберігали цілющі властивості
соснового пилку і дозволяли легко його використовувати в лікуванні, а також
як профілактичний засіб.

Продуктивність насаджень залежить від повноти та віку насаджень
(табл.3). Вона також виявляє флуктуаційну динаміку протягом ревізійного
періоду в пропорції:

3:3:2:2
Таблиця 3

Продуктивність пилку  в насадженнях сосни звичайної
Стан ярусу Продуктивність, кг/га№ Асоціація
повнота клас

віку
мінімальна максимальна

1 Рinetum cladinosum 0.6 IV-V 250 460
2 Penetum  pteridiosum 0.7 IV-V 350 700
3 Pinetum myrtyllolum  0.7 V 350 650
4 Pinetum franguloso-

herbosum
0.8 IV-VI 270 570

Однак, практичне значення за заготівель пилку мають лише дерева, які
знаходяться на узліссі або зростають поодиноко. Такі дерева мають низько
опущені крони, що дозволяє збирати з них пилок буз особливих ускладнень.
Одночасно вони характеризуються значно вищою продуктивністю у
порівнянні із деревами деревного намету. Одне поодиноке дерево сосни у
віці 60-80 років може утворити до 12±2.5 кг пилку.
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Кореневища латаття білого (Nymphaeа alba) теж відомі слов`янам з
давніх-давен. Тоді рослину називали “одолінь-травою”. Вважалося, що вона
здатна захистити людину від злих чар і наврочень. Цілющі властивості різних
органів латаття і сьогодні використовуються медициною. Але одночасно
кореневища латаття використовувались на Поліссі і як важливий харчовий
продукт.

 Спочатку кореневища розтинали поздовж і вимочували протягом
кількох діб у проточній воді. Так позбавлялись гірких глікозидів та
дубильних речовин. Потім кореневища сушили і мололи на борошно. Воно
дуже багате на крохмаль і поживне. Лататтєве борошно змішували з
пшеничним або житнім у пропорції 1:1 (1:2) та пекли з нього хліб. Його
називали “болотяником”.

Запаси кореневищ у заростях латаття білого досягають 0.8 т/га (табл.
4).

Таблиця 4
Запаси кореневищ латаття білого

Продуктивність, т/га№

Асоціація

Проектив-
не
покриття
зарості, %

мінімальна максимальна

1 Nymphaetum potamogetosum
lutense

30 0.15 0.65

2 Nymphaetum elodeoso-
myriophyllosum

40 0.25 0.8

Збирають сировину восени, у вересні-жовтні, коли листя рослин
починає відпадати. Важливо не помилитись, бо заготівля кореневищ
близького виду – латаття сніжно-білого (N. candida), занесеного до Червоної
книги України – заборонене.

Висновки:
Нетрадиційні продукти харчування становлять значний резерв природних

ресурсів України і можуть успішно використовуватись не лише як екологічно
чистий продукт, а й з метою профілактики багатьох небезпечних захворювань.
У статті проаналізовані продуктивність, запаси та використання жолудів дуба,
листя орляка, кореневищ латаття і пилку сосни.
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Annotation. There are many untraditional food products in our nature, which
have so important for human health. Author gives some material of oak acorns,
pteridium leaves, pine pollen and nymphaea rhizome, its supplies, productivities and
utilization.

___   ___   ___   ___

Філіпенко А.Б.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВОЛИНІ

Волинський державний університет ім. Лесі Українки

Постановка проблеми. Програма сталого розвитку є головною
тенденцією природоохоронної діяльності всіх європейських країн [2,5]. Вона
передбачає збалансоване нарощування соціально-економічного потенціалу
суспільства за умови стабільності стану довкілля та його природних ресурсів.

Неперервність екологічної освіти забезпечується системністю і полягає у
формуванні екологічної культури на матеріалах краєзнавчого спрямування, які
дають уявлення про стан довкілля в регіоні та ставлять перед людьми конкретні
природоохоронні завдання [1,5].

Постановка завдання. Волинська область – одна з найбагатших в Україні
природними ресурсами, найбільше лісами та водами. Але в стані цих ресурсів
волиняни стикаються з багатьма складними екологічними проблемами , які не
лише залишаються невирішеними досі, а й мають тенденцію до погіршення [3,4].

Організація дослідження. Основою вивчення стану довкілля в області
служили матеріали Управління охорони природних ресурсів у Волинській
області за 2006 р. Ці матеріали пропонується використати в роботі школи щодо
формування екологічної культури людини. Така культура проявляється,
насамперед, у встановленні духовного зв’язку людини зі світом природи, її
відповідальності за стан довкілля в області. Без таких засад здійснення
програми сталого розвитку суспільства в Україні неможливе.

Результати дослідження. Значну небезпеку в довкіллі становлять стічні
води, в яких містяться хвороботворні мікроорганізми і віруси. Потрапляючи в
питну воду, патогенні мікроби і віруси викликають різні епідемії, такі, як спалахи
сальмонеліозу, гастроентеріту, гепатиту й ін. Можуть бути заражені і харчові
продукти, наприклад овочі, вирощувані на полях, що удобрюються шлаками після
очищення побутових стічних вод. Збільшення змісту нітритів і нітратів у
поверхневих і підземних водах веде до забруднення питної води і до розвитку
деяких захворювань, а ріст цих речовин у водоймах викликає їхній посилену
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евтрофікацію (збільшення запасів біогенних і органічних речовин, через них
бурхливо розвиваються планктон і водорості, поглинаючи весь кисень у воді).

У 2006р. дослідження проб питної води із джерел централізованого
водопостачання показало, що близько половини аналізів не відповідало
гігієнічним нормам. Погана якість питної води негативно впливає на здоров’я
людей і може бути збудником різних інфекційних хвороб.

Рівень захворюваності населення інфекційними хворобами майже по всіх
нозологічних формах нижче середньодержавних, за винятком вірусного
гепатиту „А” – 80,8 %  (проти 59,3 % по Україні). Залишається підвищеним
рівень захворюваності цією хворобою  в Ківецівському, Луцькому і
Любомльському  районах.

Складною є і демографічна ситуація в області (табл. 1). Приріст
населення на Волині відємний і продовжує залишатися таким впродовж
дев`яностих років. За нашими матеріалами, ці показники майже не змінились за
останні роки, а в окремих поліських районах стали навіть ще більш
загрозливими.

Таблиця 1
Демографічні показники на 1000 чоловік населення

1994 рік 1996 рік 1998 рік 2000 рік 2001 рік

Народжуваність 14,5 12,5 11,8 12,0 12,8
Смертність 13,8 12,1 13,2 13,9 13,7
Природний
приріст

0,3 - 1,5 - 1,4 - 1,4 - 1,5

Смертність дітей до одного року на 1000 чоловік населення тепер досягає
13,8, тобто є однією з найнижчих в Європі. Тривалість життя людей істотно
скоротилась (табл. 2). Основними причинами скорочення життя є не лише
криза соціально-економічних умов розвитку суспільства, а й незадовільний
екологічний стан середовища. Ці ж причини різко зменшили приріст населення.
В області, де до недавнього часу ріст чисельності населення відбувався за
рахунок природного приросту, з 1995 року спостерігається депопуляція
(зменшення населення).

Погіршення демографічної ситуації, в цілому, відбулось під впливом
екологічних, економічних і соціальних чинників. Оскільки демографічні
процеси мають високий ступінь інертності, то при прогнозуванні
демографічних показників до 2010 року необхідно врахувати сукупність
чинників, що впливають на них.

Негативно впливають на здоров’я населення неякісні харчові продукти.
За матеріалами перевірки із 18645 проб харчових продуктів не відповідають
нормативам 327 (1,7 %). Негативно впливає на здоров’я людей і наявність у
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кишечнику гельмінтів. Із 8771 дослідження ґрунту на гельмінти в 240 пробах
(2,7 %) виявлені яйця гельмінтів. Високий відсоток встановлений у
Старовижівському (3 %), Луцькому (3,2 %), Ковельському (3,4 %), Володимир
– Волинському (4,2 %) районах.

Таблиця 2
Тривалість життя (років) волинян

Період, за який розраховані показники (роки)
Показники 1991-

1992
1992-
1993

1993-
1994

1994-
1995

1995-
1996

1996-
1997

1997-
1998

1998-
1999

1999-
2000

Обидві
статті,
років 69,30 68,67 67,98 67,22 66,93 67,36 68,08 68,32 67,91
- чоловіки

64,20 63,50 62,78 61,82 61,40 61,91 62,74
62,95

62,44
- жінки

74,18 73,70 73,15 72,72 72,65 72,95 73,50 73,74 73,55

Меліоративні системи в області перебувають у незадовільному стані.
Вирощування сільськогосподарських культур можливе на таких грунтах лише
після їх осушення. Підвищена кислотність у грунті негативно впливає на
врожай культур, створює несприятливі умови для росту і розвитку рослин,
знижує ефективність мінеральних добрив. Підвищення родючості цих грунтів
можливе лише при застосуванні вапнування, внесення органічних і
мінеральних добрив.

Без змін залишається стан забруднення повітря. Зокрема, протягом року
спостерігалось 252 випадки перевищення ГДК (у 1997 році – 309) за діоксидом
азоту, фенолом, формальдегідом. Через те, що промислові підприємства
працюють на 1/3 своєї потужності, а викиди від автотранспорту з кожним
роком збільшуються, зростає забруднення атмосферного повітря за рахунок
автотранспорту. Лишається високим забруднення атмосферного повітря м.
Луцька 4,4 % бензином, який є одним з найактивніших канцерогенів і його
наявністю в повітрі пов’язана з поганою якістю пального. Із загальної кількості
проб в яких встановлено перевищення ГДК шкідливих речовин, 61 %
перевищення ГДК по пилу, 18 % - по оксиду вуглецю, 12 % - по діоксиду азоту,
7 % - по формальдегіду. Перевищення ГДК встановлені  на маршрутних постах
м. Луцька і м. Володимир – Волинського.

Трудові ресурси області складають 578,2 тис. людей, з яких 95,5%
становить працездатне населення. Однак, в економіці області зайнято лише
379,3 тис. людей. Станом на 1.04.2003 зареєстровано 38,9 тис. безробітних, 7,15
%.

Значну загрозу для території області складає і радіація. Площа радіаційно
забруднених сільгоспугідь на території Волинської області становить 163.1
тис.га,  у т.ч.     ріллі –  73.8  т.га і кормових угідь -   89.3  т.га.  Найбільше їх у
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Маневицькому р-ні – 62.2 т.га.  загрозлива радіаційна ситуація у
Любешівському, Камінь-Каширському, Іваничівському та Луцькому районахх.
Високий рівень радіаційного забруднення на території Рожищенського,
Ківерцівського, Володимир-Волинського і Горохівського районів.

Висновки:
Таким чином, екологічна ситуація на території Волинської області, як і в

Україні в цілому, є загрозливою. Вона вимагає від счистеми освіти
неформального підходу до проблеми екологічного виховання підростаючого
покоління. Лише істотне підвищення рівня екологічної культури нашого народу
може надати йому шанс надолужити соціально-економічне відставання і
виконати загальноєвропейську програму сталого розвитку суспільства.
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Filipenko A.B.
ECOLOGICAL PROBLEMS IN VOHLYN-REGION

Annotation. Ecological problems are the most important in youth education.
At first they must know the situation with their own region. We have so hard ecologic
in Vohlyn: high level of air, water and soil pollution, low birth-rate and short duration
of life, considerable soiling of radiation ets. Youth must know these for their
ecological culture.

___   ___   ___   ___

Решетюк О.В.
ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ РЕКРЕАЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Постановка проблеми. Відпочинок є невід'ємною частиною
життєдіяльності людини. Теоретичне обгрунтування сучасних процесів
відновлення здоров`я людини є об'єктом нашого дослідження. Воно враховує
існуючий рівень соціально-економічних відносин в Україні та базується на
засадах вітчизняної рекреаційної мережі.

Постановка завдання. Волинська область – одна з найбагатших в Україні
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природними ресурсами, найбільше лісами та водами. Але в стані цих ресурсів
волиняни стикаються з багатьма складними екологічними проблемами , які не
лише залишаються невирішеними досі, а й мають тенденцію до погіршення [3,4].

Організація дослідження. Основою вивчення стану довкілля в області
служили матеріали Управління охорони природних ресурсів у Волинській
області за 2006 р. Ці матеріали пропонується використати в роботі школи щодо
формування екологічної культури людини. Така культура проявляється,
насамперед, у встановленні духовного зв’язку людини зі світом природи, її
відповідальності за стан довкілля в області. Без таких засад здійснення
програми сталого розвитку суспільства в Україні неможливе.

Результати дослідження.  Становлення рекреалогії відбувається шляхом
теоретико-методологічних розробок сфери суспільної діяльності, пов'язаної з
відновленням здоров'я людини [1,3]. Рекреалогія це — система суспільно-
природничих наук, яка вивчає можливості реабілітації здоров'я через
активізацію природного потенціалу організму під впливом змін у
життєдіяльності людини. Тому вона вивчає закономірності функціонування і
розвитку сфери відтворення здоров'я [2]. У цьому аспекті надзвичайно важливо
мати матеріали про рекреаційні ресурси регіону, територіальну організацію
рекреаційної діяльності та її соціально-економічний потенціал. Іншим
важливим принципом формування рекреаційної діяльності є антропоекологічна
та медична її амплітуда [4].

Базовий матеріал рекреалогії складений різними дослідниками:    Ю.О.
Вєдєніним, О.О. Мінцем, 1.1. Пірожніком, B.C. Преображенським,    І.Т.
Твєрдохлєбовим, 0.0. Бейдик, В.К. Євдокименком, Н.В. Фомен-ко та ін. [2-5].
0сновним о6`єктом рекреалогії визнається рекреаційна система (рекреаційний
район), яка об`єднує рекреантів, природні комплекси, технічну інфраструктуру,
сферу обслуговування, виробничу сферу, трудові ресурси і систему розселення
[3]. Така система має в собі соціальні, техногенні та природні комплекси. Які
спрямовані на відтворення психофізіологічних сил людини. Ми розглядаємо
рекреаційну систему як складову суспільно-економічної системи, обумовлену
рівнем суспільних відносин.

Об'єкти рекреалогії перебувають під тиском природокористування, яке
виступає формою взаємодії суспільства і навколишнього середовища. Подібне
користування здійснюється через освоєння, використання, перетворення та
охорону природних комплексів. Тому воно має територіальну і цільову
спрямованість. Обидві форми спрямованості виступають предметом рекреалогії
і визначають її системні поняття (рекреаційна діяльність, рекреаційні ресурси,
рекреаційний потенціал тощо). Це  можуть бути фізичні навантаження
(прогулянки, спорт), любительські уподобання (заготівля ягід, грибів,
лікарських рослин, полювання, риболовля), пізнавальна діяльність
(відвідування театрів, музеїв, концертів), спілкування за інтересами, розваги
(активні, пасивні), краєзнавчі подорожі тощо [5].

Всі види рекреаційної діяльності, спрямованої на відновлення здоров'я,
об'єднують традиційними поняттями: спорт, туризм, екскурсії.  При цьому
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рекреація визначає відновлення сил людини шляхом системи відповідних
заходів і ресурси довкілля, які використовуються. Саме відновлювальна
функція рекреації для нас є найбільш важливою.

Відновлення здоров`я має екстенсивний характер, бо на виробництві
відбувається дисбаланс між витрачанням сил та їх відтворенням. Найбільше це
стосується  важких галузей виробництва, пов`язаних із забрудненням
середовища. Зростає захворюваність, погіршується здоров'я дітей і підлітків,
скорочується середня тривалість життя. Цьому сприяє значне погіршення
екологічних умов, а також зміна характеру життєдіяльності людей, їх
гіподинамія в поєднанні із зростаючим потоком інформації. Тому часто з
фізичне перенапруження заміщується нервовими стресами [5]. А нервово-
психологічне відновлення сил відбувається набагато складніше, ніж фізичне.
Ось чому зростає роль активного відпочинку на основі використання
природних ресурсів, що дозволяє переводити реабілітацію здоров`я як
рекреаційну діяльність. Активний відпочинок здатен знизити рівень захворю-
ваності на серцево-судинні та психічні хвороби майже наполовину, органів
дихання — на 25-40%, опорно-рухової системи — на 25%, органів травлення —
на 20-25% [5].

Рекреація може мати активний і пасивний характер, не бути де-
термінованою в часі та просторі. У ній можна виділити пізнавальне,
лікувально-оздоровче та спортивно-оздоровче спрямування. Предметом нашого
дослідження є рекреаційний час, необхідний для відтворення сил і здоров'я
людини. Так, за В.Кривошеєвим рекреаційний час — це час, використовуваний
для рекреаційної діяльності [2].

Сьогодні частка вільного часу в житті людини становить, пересічно, 18-
20%. При визначенні рекреаційної спрямованості вільного часу необхідно
раховуватися з біологічними ритмами життєдіяльності. Біоритми – це своєрідна
властивість організму людини періодично змінювати активність процесів
життєдіяльності [6]. Біоритми ще називають “біологічним годинником”
людини. Вперше це явище було де Мераном у 1729 р.

 Всі біоритми поділяють на три типи: високочастотні, середньо частотні
та низькочастотні.

Високочастотні біоритми мають тривалість в межах 30 хвилин. Сюди
належать скорочення серця, пульс, дихання. Ці ритми забезпечують гомеостаз
організму. Чим вони більш стабільні, тим кращий фізіологічний стан
притаманний людині. Таким чином, високочастотні ритми можуть служити, до
певної міри, показником спрямування рекреаційної діяльності та ступеня
оптимальних навантажень на організм.

Середньочастотні  біоритми відзначаються тривалістю від 30 хвилин до
60 годин. Якщо вони тривають протягом доби, то це циркадні ритми
(харчування, сон, зміни добової активності). В рекреації вони теж відіграють
роль стабілізуючих чинників відновлення здоров`я. Тому першою передумовою
рекреаційної діяльності виступають правила режиму дня, які відіграють
позитивну роль у реабілітації здоров`я людини.
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Низькочастотні біоритми мають більшу тривалість, від  60 годин
декількох років. Сюди належать різні фізіологічні, інтелектуальні та емоційні
цикли. Вперше низькочастотні ритми були досліджені Свободою та Флейсом.
Вони довели, що від народження в житті людини чергуються цикли різної
тривалості: фізіологічний – 23 доби, емоційний – 28 діб, інтелектуальний – 33
доби. Коли їх затухання співпадають, спостерігається нульовий цикл. Тоді
активність людини різко знижується. У рекреаційній діяльності низькочастотні
біоритми впливають на успішність виконання рекреантами певної програми
життєдіяльності. Тому в сфері обслуговування необхідно враховувати означені
властивості фізіології людей.

Іноді в практиці рекреаційної діяльності використовують більш спрощену
структуру розподілу біоритмів, виділяючи серед них добові, тижневі, річні та
онтогенетичні (життєві) цикли [2,4]. Такий поділ дає можливість
впроваджувати відповідні системи рекреацій і рекомендувати рекреантам різні
форми рекреаційного навантаження. Зокрема, щодо добових ритмів
застосовується обмеження фізичних навантажень, чергування відпочинку і
трудового процесу протягом дня і ночі, з чітким режимом дня. Подібні добові
системи ритмів життєдіяльності є головною запорукою реабілітації здоров`я в
рекреації.

Тижневий ритм визначається для більшості людей п'ятиденним робочим
тижнем із двома вихідними, які значною мірою присвячуються відпочинку.
Дводенний відпочинок дає можливість людині використати можливості
рекреації різного спрямування, але на обмеженій відстані від місця
проживання. Найчастіше це поїздки за місто із використанням місцевих
природних ресурсів. Вони можуть мати пізнавальне, оздоровче або спортивне
спрямування.

Річний ритм пов'язаний із зміною сезонів року. Вони, як було вже
зазначено вище, визначають і рівень активності рекреантів. Людина
використовує певні сезони року для щорічних відпусток. Останні виступають
основним резервом рекреаційної діяльності людини у річному циклі її життя.
Тому під час відпустки рекреанти обирають найбільш активні форми
відпочинку, пов`язані з їхнім уподобанням, станом здоров`я і матеріальними
можливостями. З другого боку, соціально-економічний стан суспільства
визначає рівень пропозицій і сервісу рекреаційних комплексів, які можуть
використати люди під час відпустки.

Нарешті, життєвий ритм характеризується різною тривалістю вільного
часу в різні періоди життя людини. Вона значно більша у молодих людей віком
до 20-25 років і складає до 35-40%. Пізніше тривалість вільного часу людини
скорочується до 15-20%, що обумовлюється виробничими та сімейними
обов`язками [2]. Але вона різко зростає після виходу на пенсію, коли може
досягати 60-70%. Ось чому в практиці рекреаційної діяльності найбільше
доводиться спиратись на відзначені вище дві вікові категорії людей, тоді як
працездатне населення використовує ці можливості значно менше, переважно
під час щорічних відпусток. Саме такі особливості спрямування рекреаційних
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послуг важливо враховувати при організації рекреаційних комплексів.
Особливості формування біологічних ритмів, найбільше

низькочастотних, до кінця ще не встановлені. Існують окремі дослідження
(Чижевський, 1924), які пов`язують біоцикли з сонячною активністю. Остання
особливо інтенсивно відбивається на літніх людях, які у відповідні періоди
страждають від змін тиску, головного болю, підвищення температури тощо. Це
також необхідно враховувати в організації рекреаційної діяльності.

Вивчення рекреаційної діяльності повинно враховувати різні
методологічні аспекти:

- діалектичний, який полягає у поєднанні практичного досвіду з
аналізом існуючих рекреаційних ресурсів;

- системний, тобто вивчення всієї рекреаційної системи регіону або
комплексу;

- генетичний, який базується на вивченні історії становлення
рекреаційного об`акта;

- дескриптивний з описанням функціонування рекреаційного
об`єкта для визначення рівня його розвитку;

- біхевіористичний, що базується на вивченні самих рекреантів для
оптимізації діяльності рекреаційного комплексу;

- інтегральний, побудований на поєднанні  соціально-економічних,
екологічних, статистичних та інших критеріїв;

- конструктивний із моделюванням динаміки розвитку
рекреаційних комплексів;

- екологічний, який враховує вплив рекреаційної діяльності на стан
зовнішнього середовища та використання природних ресурсів регіону.

Висновки:
Подальший розвиток рекреаційної діяльності залежить від комплексного

підходу до вирішення актуальних проблем становлення галузі. Важливе
значення в цьому належить вивченню біологічних ритмів життєдіяльності
рекреантів, а також методологічним аспектам досліджень рекреаційних
комплексів.
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live and production. At first we must take into account daily, week`s, year`s and vital
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА – НООСФЕРНО–КОСМІЧНА

ФАЗА РОЗВИТКУ
Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Постановка проблеми. Із кожним роком рівень цивілізації суспільства
зростає. Суспільство вступило у нову, так звану ноосферно – космічну фазу
розвитку, що характеризується новими технологіями виробництва,
вдосконаленням ракетно-космічної техніки , винайденням лазерного променя
тощо. Наша планета складається з таких шарів як літосфера, атмосфера,
гідросфера , біосфера і виготовлення та експлуатація ракетно-космічної техніки
значною мірою впливає на всі компоненти навколишнього середовища, що
безпосередньо стосується людства і його майбутнього . Всі шари атмосфери,
включаючи озоновий шар і навколоземний космічний простір, який являє
собою зовнішню оболонку, що оточує Землю, захищають все живе від
жорстокого ультрафіолетового випромінювання Сонця і відіграє важливу роль
у складних сонячно-земних взаємозв”язках. .Від останніх залежить умови
життя на Землі й екологічна безпека життєдіяльності.

Мета роботи полягає у висвітленні екологічних проблем, які спричиняє
експлуатація ракетно-космічної техніки , її вплив на людство і природне
середовище (особливо райони, які безпосередньо пов’язані з космічною
діяльністю).

Виклад основного матеріалу. Сьогодні навколоземний космічний
простір (НКП) залишається головним предметом космічної діяльності і саме на
цю сферу навколишнього природного середовища космічна діяльність
спричиняє найбільший вплив. За порівняно невеликий проміжок часу
антропогенний вплив на НКП досяг такого рівня, якого людство не змогло
досягти щодо інших природних сфер за тривалий період.

У зв’язку з цим завдання оцінки ризику негативного впливу ракетно-
космічної техніки (РКТ) на довкілля, підвищення екологічної чистоти
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виробництва й експлуатації ракет, а також ефективного використання РКТ для
розв’язання існуючих екологічних проблем є надзвичайно актуальними.

Якщо вести мову про екологічну безпеку і небезпеку космічної
діяльності, не можна не згадати про людей, які повною мірою на собі відчули і
відчувають вплив космосу - про космонавтів. Створюючи штучні умови для
тривалого життя і роботи людей у космосі, важко врахувати і компенсувати всі
загрозливі чинники. Сучасна техніка не спроможна усунути шкідливий
зовнішній вплив космосу. Більше того, вона за своїми властивостями і впливом,
як правило, випереджає можливості людини, у тому числі і стосовно адаптації
до створеного середовища існування. Екологічна небезпека , пов’язана з
пілотуючими польотами і умовами життя людей у космосі, зумовлена: впливом
факторів космічного простору; особливостями екологічного середовища
космічних апаратів; специфікою життєдіяльності людей у космосі. Незважаючи
на затрати і героїзм, технологічні досягнення, існуючі системи забезпечення
безпеки польотів і профілактичні заходи, спрямовані на відбір, підготовку
космонавтів і збереження їхнього здоров’я , екологічна небезпека для людей у
космосі залишається досить актуальною проблемою.

Крім загрози зміни природного середовища, є й інші негативні наслідки
діяльності людини у космосі. Безконтрольне використання навколоземного
космічного простору призвело до його забруднення величезною кількістю
(понад 3 тис. тон) сміття, що складається з фрагментів використовуваних
технічних засобів. Небезпеку цього сміття усвідомлюють фахівці в галузі
космічних апаратів, оскільки зіткнення з ними в космосі стало реальною
загрозою . Космічне сміття накопичується на висотах понад 400 км. Фрагменти
сміття занесені у відповідний каталог і за ними ведеться постійне
спостереження . За даними з різних джерел, у навколишньому космічному
просторі знаходиться від 6 тис. до 8 тис. об’єктів штучного походження
розміром понад 10 см, що спостерігаються із Землі. Більша половина цих
об’єктів є наслідком вибухів космічних апаратів і ступенів ракет-носіїв. Крім
того існує велика кількість дрібних осколків (менших за 10 см.).
Фахівці виділяють такі види впливу людини на навкоземний космічний
простір:

- викиди хімічних речовин у результаті роботи ракетних двигунів;
- енергетичні і динамічні збурення внаслідок польотів ракет;
- забруднення твердими предметами космічним сміттям (відпрацьованими

супутниками. Елементами стикувальних вузлів, розгінними блоками
тощо);

- електромагнітне випромінювання радіо передавальних та інших
промислових систем;

- проникнення забруднювальних речовин із приземної атмосфери;
- Радіоактивне забруднення і жорстке випромінювання від ядерних

енергетичних установок, що використовуються на космічних апаратах.
Сьогодні відсутні об’єктивні кількісні оцінки екологічного ризику і

збитків від космічної діяльності. Якісні показники свідчать про значні збитки
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для людей і природного середовища, особливо у районах, які безпосередньо
пов’язані з космічною діяльністю: навколо космодромів, у районах падіння
ракет-носіїв. Особливу увагу слід звернути на ризик і збитки при використанні
ядерних джерел енергії в космосі. У такому разі досить одного невдалого
старту або передчасного сходження з орбіти космічного апарату, який має
плутоній –238, щоб людство опинилося на порозі глобальної катастрофи.
Усвідомлення екологічної небезпеки космічної діяльності вимагає необхідності
його належного правового регулювання. Космічна діяльність в Україні
здійснюється відповідно до Закону України “Про космічну діяльність” та
Закону України “ Про Загальнодержавну (національну) космічну програму
України на 2003-2007 рр.”. Важливу роль у регулюванні цих відносин належить
міжнародним договорам та іншим нормативно-правовим актам, до яких
приєдналась Україна: Декларація правових принципів діяльності держав щодо
використання космічного простору(1963), Конвенція 1972р. Про міжнародну
відповідальність за збитки, заподіяні космічними об’єктами та Віденська
конвенція про охорону озонового шару (1985).

Висновки:
Сьогодні зв’язок життєвих процесів на Землі і вплив космосу на них ні в

кого не викликає сумніву. Космізація вчення про біо- і ноосфери зумовлена
суттєвими потребами суспільства у збереженні й розвитку життя на Землі.
Забруднення навколишнього середовища негативно впливають на організм, що
проявляється насамперед у вигляді алергічних реакцій, швидкого стомлення,
сонливості або безсоння та багато більш складніших захворювань.

Фахівці вважають , що збереження навколоземного космічного простору
як зовнішньої захисної оболонки Землі можливе тільки за умов обмеження
кількості пусків ракет і принципової зміни технічних засобів та методів
виведення космічних апаратів на орбіту.

Запропоновано такі заходи:
- повна відмова від санкціонованого підривання космічних апаратів, що

відпрацювали свій термін на орбіті;
- оптимізація схем виведення на орбіту космічних апаратів з

використанням проміжних орбіт, що знижують негативні наслідки
запуску;

- підвищення термінів активного існування і точності стабілізації
космічних апаратів;

- переведення космічних апаратів, що відпрацювали свій термін. На орбіти
“поховання”, що розташовані вище від сфери геостаціонарну.

Література
1. Никаноров А.М., Хоружая Т.А. Глобальная экология: Учеб.пособие.- М.:

ПРИОР, 2001.
2. Космонавтика / Под ред. В. П. Глушко. – 2-е изд. – М.: Маленькая

энциклопедия, 1970.
3. Сарнер С. Химия ракетных топлив : Пер. с англ. –М., 1969.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

228

4. Закон України «Про загальнодержавну (Національну) космічну програму
України на 2003-2007 роки”. // Відомості Верховної Ради. – 2002. -№49,
ст.. 364.

5. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” //
Відомості Верховної Ради. – 1991.- №41, ст.. 546.

6. Екологічний вісник - № 1 (35) - 2006р.

Druzyuk-Borovyk S.A.
ECOLODICAL PROBLEMS OF HUMANKIND – BIOSPHERICAL AND

OUTERSPACE PHASE OF DEVELOPMENT
Annotation. Space remains today the main subject of space activity and this

activity has a great influence exactly on this sphere of environment. This article
makes clear ecological problems, which are caused by rocket-space technology, its
influence on humanity and environment (particularly regions, that are directly
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Мета роботи: Узагальнити умови здобуття професійної екологічної
освіти та формування громадської думки про вплив екологічного виховання на
свідомість громадян України.

Методи дослідження: Для досягнення мети були використанні методи
теоретичного рівня досліджень: узагальнення та систематизація, аналізу і
синтезу, теоретичного моделювання

Виклад матеріалу: Екологічна освіта є той основний чинник формування
екологічної свідомості громадян, той двигун який здатний змінити весь
світогляд в Україні.

На сьогоднішній день спеціалісти відзначають майже повну відсутність
кадрової політики та підготовки професійних фахівців у галузі класичної
екології, охорони біорізноманіття, низький кваліфікаційний рівень екологічної
служби. Якщо підготовка спеціалістів майбутніх працівників
природоохоронних установ є справою десятка вищих навчальних закладів, то
загальне підвищення рівня екологічної свідомості українців має відбуватися
шляхом екологізації освіти в цілому. Екологічна освіта є тривимірною, що за
визначенням Пола Варе, означає освіту:
Ø про навколишнє середовище, яке базується на знаннях
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Ø всередині навколишнього середовища, тобто навчання на практиці, яке
покликане виховувати екологічну компетентність громадян

Ø для навколишнього середовища, яка поєднує досвід, ідеї і дослідження
питань екології, що приводить до появи екологічно відповідальних
громадян (екологічного громадянства) [1].
Одвічна єдність людини з природою увійшла в протиріччя з цивілізацією.

Надто довго у нашій свідомості панувало почуття зверхності над природою,
коли ми вважали, що не треба чекати від неї милості, а лише “брати, брати”.
Прогноз Комісії ООН з проблем навколишнього середовища свідчить, що в
найближчі 30 років під впливом людської діяльності на планеті Земля
відбудуться незворотні зміни: деформовано 75% земної поверхні, щезне чверть
видів фауни, стане дефіцитом чисте повітря і питна вода.

Катастрофічне руйнування природи, зникнення первинних ландшафтів,
тотальне забруднення біосфери та знищення ресурсів планети змушують
людство шукати інструменти впливу на соціальні процеси, щоб збалансувати
свідому людську діяльність та її наслідки в масштабах планети.

Екологія людини містить не лише ідею вивчення умов проживання
людини на Землі, а й проблеми його суспільної та соціальної організації, а
також створення інститутів, спроможних у хаосі суперечностей цілей та
інтересів знаходити узгоджені рішення, що дозволяють уникнути
деструктивних зіткнень між країнами та народами [6].

Перші спроби осмислити взаємини суспільства були зроблені ще в період
первіснообщинного ладу та виникнення класового суспільства. Від античності
соціально-політичні концепції прийшли в епоху Відродження,
трансформувалися у філософські знання гуманізму та ідеології просвітництва,
пережили періоди стихійного капіталізму та імперіалізму, розпаду
колоніальних відносин, боротьби двох систем капіталістичного і
соціалістичного світу. Вони змінювалися під впливом науково-технічних та
соціальних революцій і вийшли тепер на новий етап. Демографічний вибух ХХ
ст. у поєднанні з третьою фазою науково-технічної революції внесли серйозний
дисбаланс у співвідношення суспільства і природи, частиною якої є людина як
біологічний вид.

Сьогодні людству треба вчитися жити в ладу з природою, допомагати їй,
а це значить поліпшувати і якість власного життя. Однак це не можливо без
формування екологічної культури, розуміння суті екологічних проблем кожною
людиною незалежно від віку, соціального статусу та професійного рівня.

Вирішення екологічних проблем завжди залежало і буде залежати не
тільки від рівня знань, технічних і технологічних можливостей, а від системи
цінностей та ціннісної орієнтації суспільства, від ступеня проблем від їх
вирішення. Можна констатувати, що сьогодні суспільство, як ніколи,
усвідомлює важливість екологічного аспекту функціонування економічних
систем та ствердження антикризової діяльності  у всіх сферах, тому вперше за
всю історію свого розвитку людство стало більш об’єднаним.
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Критична ситуація в галузі екологічної освіти пов’язана по-перше, з
багаторічним пануванням споживчого ставлення у суспільстві до всього і до
природи у тому числі. По-друге, з недооцінкою екологічних знань у загальній
системі освіти. В Україні в освітянській галузі налічується 11 млн. чоловік, або
близько 22% усього населення країни. Таким чином, без чіткого усвідомлення,
дії, координації зусиль у підтримці і розповсюдженні екологічної освіти серед
громадськості і студентства на може бути сталого розвитку і формування
активної екологічної культури в нашій державі [4].

Україна – одна з найбільших за територією, чисельністю населення та
економічним потенціалом держав Європи. Сучасні масштаби екологічних змін
створили реальну загрозу життю та здоров’ю громадян України, її національній
безпеці.

Глобальність екологічних проблем, кризовий стан природи і
міждержавних відносин по-новому висвітлили проблему поведінки людини в
природному світі. Тому на зламі тисячоліть виникла спроба наповнити нову
концепцію екологічним змістом, поєднати науку і мораль, гуманітарні і
технічні знання, тобто створити глобальне екологічне виховання. Моральні,
етичні й екологічні норми – це досягнення виховання, саме вони зумовлюють
соціальний досвід людини, накопичений протягом історичного розвитку
цивілізацій.

Існує безліч напрямів людської діяльності, які можна визначити як окремі
розділи екологічного виховання, що формується під впливом нового світогляду
та нових принципів співіснування суспільства. До основних проблем
екологічного виховання потрібно включити питання про взаємозв’язок між
економічним зростанням, зайнятістю, станом довкілля, зростанням
народонаселення [2].

Привернути увагу фахівців до проблеми свідомого ставлення молоді, до
екологічних проблем та формування нових етичних норм суспільної поведінки
можна базуючись на концептуально новій моделі збереження світу як сфери
розуму. Проте викладання екології включає комплекс проблем, адже вона є
своєрідною дисципліною, що включає цілий ряд наук, передусім природничі.
Методика викладання екологічної дисципліни має бути максимально дієвою і
спрямованою на коригування світоглядної поведінки і кожної окремої
особистості, і на суспільному рівні.

Ми живемо в такий період розвитку загальної освіти, коли майже щороку
змінюється її структура і зміст, методичні принципи обґрунтування сукупності
предметів, які повинні скласти цілісну систему загальної шкільної освіти. Йде
переосмислення форм і змісту окремих дисциплін, у тому числі і
природознавчого характеру. Можливо, ми справді переконуємось, що знання
законів формування і функціонування живих систем різного рівня їхньої
організації не менш важливе, ніж знання законів фізики, хімії чи соціального
характеру. Швидкі темпи розвитку науково-технічної революції, поява новітніх
технологій в усіх галузях діяльності людства, створили базу для формування
ілюзорного світогляду про те, що жива природа є придатком до технічних
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систем, ресурсом для необґрунтованого використання, і, за потреби та бажання,
може бути змінена новими технічними системами, які будуть здатні змінити ту
частину живої природи, яка несе в собі природо ресурсну функцію.

Цей міф формується на противагу природним законам співіснування
людини і природи загалом, як таким, що є невід’ємною складовою кожної
живої істоти, включаючи людину.

Відчуження людини від природи –  це та фатальна помилка людства, яка
стала базисом для її нераціональної поведінки у природі, створення та
реалізації тих техногенних програм, які не рахувалися з можливостями
природних систем. На початку ХХІ ст. наша освіта не має усталеної програми
наближення дітей до живої природи, її пізнання на видовому рівні. Тривалий
час навчальні екскурсії в природні системи регіону стали мовби марнуванням
часу. Парадоксальна ситуація: учні не знають і 10% дикорослих видів рослин
околиць міста чи села, де розташована їхня школа, проте знають майже всі
марки легкових автомобілів, якими тепер наситили наш ринок. Таке саме
незнання природних елементів, які формують ліс, луки, пасовища, стосується і
знань основних видів культурних рослин. Необхідно кардинально змінювати
підходи до оволодіння учнями знань про природу рідного краю, серед якого
вони живуть, а потім будуть працювати [5].

Сучасна екологія як цілісна система окремих дисциплін – це вже
потужний пласт для складної наукової інформації, який для того, щоб його
зрозуміти, потребує серйозних і різнобічних знань фактичного матеріалу,
вміння використовувати сучасні можливості комп’ютерних систем,
моделювання і прогнозування. Такий рівень екологічних знань потрібен
студентам, які готуються стати екологами-професіоналами. Для загалу
екологічні знання повинні бути достатніми для формування у них рівня
наукової екологічної компетенції.

Викладання екології потребує, щоб одержана учнем інформація була не
просто засвоєна у вигляді теорій, а й мала позитивні результати. Специфіка
екології полягає в тому, що вона від самого початку була створена з метою
корекції практичної поведінки у природному середовищі; формалізація засад
цієї науки відбувається у свідомій практиці людини.

Учням потрібно дати такі знання екологічного характеру, які були б
науковим орієнтиром людини у сучасній, справді складній, екологічній
ситуації, давали б змогу їй робити правильний вибір у реалізації проектів, які
трансформують природні системи, правильно оцінити можливі наслідки своїх
діянь. Сучасна пересічна людина не повинна бути такою некомпетентною  і
довірливою в галузі екологічних знань, щоб її можна легко обвести довкола
пальця, показуючи діаграми зростання економічних благ після осушення
поліських боліт, будівництва каналу Дунай – Дніпро, розорення заплавних лук і
т.д. Сучасна екологічно компетентна людина повинна вміти дати оцінку
проектам, які пропонуються щодо їхньої екологічної доцільності.
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Наукова спрямованість екологічного виховання полягає у вироблені
критеріїв комплексної оцінки ставлення та соціальної поведінки людини,
спрямованих на формування нового типу екологічної відповідальності.

Кінцевою метою екологічної освіти є формування особистості, яка здатна
орієнтуватись у природоохоронній діяльності, активно брати участь у
соціальній та виробничій діяльності. Вирішальну роль у соціальній адаптації
людства має відіграти навчання, вплив ЗМІ, мистецтво, трудові стосунки, тощо.

Особливо велика роль тих, хто викладає основи екологічних знань: їм
належить не тільки донести глобальну занепокоєність, а й зробити нові
моральні критерії суспільної поведінки надбанням мільярдів людей.

Екологічні знання є основою формування екологічної свідомості. Вони
мають бути сформовані при вивченні шкільних курсів біології, хімії, географії,
економіки та ін. Екологічні знання – це перевірений практикою логічний
результат процесу пізнання природи, існуючих у ній взаємозв’язків, адекватне
її відображення у свідомості людини у вигляді екологічних уявлень, суджень,
теорій. Екологічні знання включають усвідомлення та розуміння дії
екологічних законів, принципів взаємовідносин різних об’єктів природи між
собою та людиною. В.Крисаченко та інші дослідники стверджують: “Щоб
грамотно взаємодіяти з навколишнім світом, необхідно мати знання та повну
об’єктивну інформацію, а значить відбуватиметься підвищення повної
екологічної свідомості людей”. Екологічні знання, оперативна екологічна
інформація вже самі по собі мають величезний виховний потенціал. Вони
змушують замислюватись, змінити традиційні світоглядні та психологічні
установки щодо багатьох аспектів життєдіяльності людської особистості [3].

Проблеми формування екологічної свідомості майбутніх педагогів
особливо актуальна на сучасному етапі державного й духовного відродження
України, коли кожна людина, незалежно від її спеціальності, має бути
екологічно вихована. “Передбачення результатів впливу на навколишнє
середовище – одна з найактуальніших проблем сучасності і розв’язувати її
можна тільки на основі глибокої екологічної свідомості всього людства”, -
зауважує В.Родкевич.

Висновки:
Характеристиками нової екологічної свідомості мають бути: розуміння

особистістю суті екологічних проблем, їх природи і джерел розвитку, розуміння
ролі і можливості екологічної освіти в розв’язанні екологічних проблем;
потреба особисто брати участь у природоохоронних заходах, моральна
відповідальність у стосунках з природою; вміння проводити просвітницьку
роботу.

Увесь  обсяг екологічних знань має сформувати уявлення про основи та
межі сталості природи, що необхідно робити для збереження флори та фауни.

Отже можна припустити, що певний рівень сформованості екологічних
знань та суб’єктивне ставлення до природи мають прямий вплив на екологічну
свідомість людини.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

233

Література
1. Гаркава О.М. Роль екологічної освіти та екологічного туризму в розвиток

заповідної справи Криму // Екологічний вісник. - 2005
2. Качинський А.Б. Екологічна політика та екологічна безпека України //

Екологічний вісник – 2006
3. Кисельов М.М., Канак Ф.М. Національне буття серед екологічних реалій. -

К.: Тандем, 2004. – 318 с.
4. Саєнко Т.В. Громадські організації в екологічній інтеграції суспільства //

Екологічний вісник. -  2005
5. Стефаник В.І. Специфіка екологічної освіти та виховання в школі //

Екологічний вісник – 2006
6. Цуріна І.О. Робота публічних бібліотек. Співпраця з громадськими

організаціями екологічного спрямування // Екологічний вісник. – 2005.

Shepeljuk S.I.
ECOLOGICAL EDUCATION AND HIS INFLUENCE ON FORMING

CONSCIOUSNESS OF UKRAINIANS
Annotation. In the article the question of development ecological education

and its influence is examined on forming of ecological consciousness citizens of
Ukraine.

___   ___   ___   ___



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

234

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Романишин М.Я.
МЕТОДОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ ФІЗИЧНОЇ

РЕАБІЛІТАЦІЇ В СПОРТІ

Постановка проблеми. У зв’язку з тим, що на сьогоднішній день спорт
вищих досягнень по своїй структурі вже не є таким як 15 років тому, і це
пояснюється тим, що нові умови його функціонування ставлять інші вимоги до
цього соціального аспекту життя. Сучасний спорт вищих досягнень дуже
пофесіоналізований і майже одна з провідних вимог до виживання у таких
умовах це комерціалізація. Л.П. Матвєєв виділяє різні модифікації та перехідні
форми цього феномену [4, 7].

У зв’язку з цим перед реабілітологом постають нові завдання, які
підчиняються все тим же умовам існування. І лише чітка методологічна основа,
на базі якої і будує реабілітолог свою діяльність, дозволяє уникнути багатьох
проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Більшість робіт по даній
тематиці зводиться до того, що доводиться ефективність того чи іншого засобу
реабілітації. А базові праці цього напрямку не містять інформації щодо цілей
реабілітаційного процесу в спорті [2, 6].

Зарубіжні автори виділяють дві найголовніші цілі реабілітації в спорті
[11, 12]: (1) профілактика (превентація) травм спортсмена і (2) безпечне
повернення травмованого спортсмена до тренувального процесу. Одночасно
виділяють дві групи цілей реабілітації – коротко- і довготривалі. До
короткотривалих цілей відносяться: 1) контролювання больових відчуттів; 2)
розвиток та покращення гнучкості; 3) повернення попереднього рівня силової
підготовки; 4) повернення нервово-м’язевого контролю і 5)розвиток кардіо-
респіраторної функціональної системи. До довготривалих цілей відносять
повернення травмованого спортсмена до тренувань так швидко, наскільки це є
можливим [8, 9, 11,12].

Доволі цікавим є той факт, що більшість праць вітчизняних авторів [2, 6,
7] присвячені проблемі відновлення втраченої або зниженої працездатності
внаслідок тренувальних навантажень, в той же час зарубіжні автори [11, 12]
більше концентрують свою увагу на відновленні рухових дисфункцій внаслідок
травм або пошкоджень.
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Відповідно історично так склалося, що на пострадянському просторі
приділялася велика увага саме відновленню працездатності фізичними
(природними) методами, в той же час як на заході цю проблему вирішували за
допомогою хімічних методів.

Результати досліджень і їх обговорення. На основі аналізу літератури
модна зробити висновок: реабілітація в спорті застосовується у вигляді двох
напрямків діяльності:

· Відновлення втраченої або зниженої працездатності з метою
ліквідації негативних наслідків внаслідок фізичних навантажень;

· Відновлення рухових дисфункцій внаслідок травм.
Кожен з цих двох напрямків діяльності має свої цілі. Методи фізичної

реабілітації залишаються при цьому майже однаковими: масаж, водні
процедури, кріотерапія, теплові процедури, ЛФК.

Вітчизняні автори [2, 6, 7,] виділяють, умовно, три групи засобів
відновлення: педагогічні, психологічні, медико-біологічні. Відповідна і назва у
них – засоби відновлення і стимуляції працездатності в системі підготовки
спортсменів. Таким чином вони не виділяють фізичну реабілітацію з її
арсеналом методів в окрему групу. Хоча саме медико-біологічні засоби
відновлення і є водночас реабілітаційними методами. Основна проблема
полягає у правильності обрання методики застосування тих чи інших методів,
або ж одночасного застосування декількох, як це часто буває на практиці.

З метою покращання ефективності роботи фахівця фізичної реабілітації в
спорті постає необхідність правильного ведення документації.

Оцінювання стану здоров’я спортсмена рекомендують визначати по
трьом основними напрямкам [10]:

1. Передсезонне медичне обстеження;
2. Обстеження на протязі сезону;
3. Виявлення специфічних травм.
Фізичне обстеження повинно бути обов'язковим для усіх спортсменів

незалежно від віку та рівня спортивної майстерності. Обстеження повинно
показати чи здатен спортсмен фізично займатись спортом та витримувати
тренувальні та змагальні навантаження. Воно повинно виявити слабкі місця у
спортсмена для подальшого коректування їх у як тренувальному, так і у
реабілітаційному процесах.

Ідеально коли обстеження проводиться за 4 – 6 тижнів до початку сезону,
таким чином даючи реабілітологу час для прийняття заходів з відновлення
виявлених відхилень.

Основні складові спортивного обстеження включають у себе вивчення
попередньої медичної інформації, антропометричні заміри (включаючи
рухливість у суглобах, м’язову силу, відсоток вмісту жирової тканини, стан
серцево-судинної системи та ін.), обстеження зору, зубне обстеження,
лабораторну діагностику та заключне обстеження спортивним лікарем, щоб
прийняти остаточне рішення щодо участі спортсмена у змаганнях.
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Сбір даних про можливі травми допоможе визначити можливі слабкі
місця у спортсмена, що дуже допоможе при побудові процесу відновлення.
Обстеження включає у себе визначення м'язової сили, витривалості у різних
м'язових групах (об’єктивні дані можливо отримати лише за допомогою
ізокінетичного динамометра). Ці дані допоможуть при визначенні коротко- та
довготривалих цілей реабілітації. У цьому випадку можливо сформулювати цілі
не абстрактно, а досить конкретно: “збільшення м'язової сили до 80% від
попереднього рівня ” або “повернення до попереднього рівня тренованості”.
Наступні обстеження допоможуть виявити динаміку процесів відновлення (або
позитивну, або негативну).

На основі реабілітаційного діагнозу визначаються цілі і задачі
реабілітації. При чому, реабілітаційний діагноз є відправним моментом при
плануванні програми відновлення. Він включає в себе як клініко-
функціональний діагноз, який виражає характер і виразність анатомо-
фізіологічних і функціональних порушень, відношення патогенетичних і
саногенетичних механізмів на даній стадії порушення.

Виходячи з власного досвіду можна стверджувати, що найбільш
інформативним є обстеження на протязі сезону. До якого необхідно включати
не лише фізичний стан, але й програми лікування, які ліки і як їх приймав
спортсмен, скільки часу зайняло лікування, перелік травм. Найкраще робити
таке обстеження один раз в тиждень (в понеділок), визначаючи таким чином
план роботи на тиждень. Одночасно перевіряючи ефективність попередньо-
запланованих заходів, вказуючи зміни, які відбулися за тиждень. Метою такого
обстеження повинно стати складання реабілітаційного діагнозу [1, 5].

Наприклад, в спортивній практиці при досить різноманітних видах
пошкодження і після перенавантаження спостерігається підвищений м'язовий
тонус. Відповідно короткотривалою ціллю при цьому стані буде зниження
м'язового тонусу. Все залежить від того яким засобом фізичної реабілітації це
зробити – масажем, сауною, теплопроцедерами.

Таким чином, діяльність фахівця фізичної реабілітації в спорті має
декілька складових:

1. Обстеження або огляд;
2. Визначення реабілітаційного діагнозу;
3. Планування реабілітаційної програми;
4. Здійснення та оцінка реабілітаційного втручання.

Відповідно, реабілітаційна програма і містить цілі реабілітації, які повинні
бути індивідуальними, досяжними та визначеними в часі [5].

Висновки:
1. Фізичну реабілітацію застосовують в спортивній практиці у вигляді двох

напрямків:
- відновлення втраченої або зниженої працездатності з метою ліквідації

негативних наслідків внаслідок фізичних навантажень;
- відновлення рухових дисфункцій внаслідок травматичних пошкоджень.
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2. Методи впливу залишаються при цих двох напрямках однаковими,
змінюється лише методика їх застосування (час, інтенсивність впливу, різне
поєднання для одночасного застосування декількох методів).

Практичні рекомендації
1. Необхідність ведення реабілітаційної документації впродовж сезону, де

відмічаються не лише зміни в стані здоров'я ,  травм,  але і всі ліки,  які
прийняв спортсмен, та час одуження.

2. Обстеження спортсменів краще робити один раз на тиждень (наприклад, в
понеділок).

3. Під час обстеження необхідно скласти реабілітаційний діагноз, який
відображає основні проблеми моторної функції спортсмена.

4. На основі реабілітаційного діагнозу складається поточний план
реабілітаційних заходів (на тренувальний мікроцикл). За допомогою цього ж
обстеження можна виявити ефективність, або ж неефективність складеної
програми реабілітаційних заходів на попередній тиждень.

Відповідно чітка структура діяльності фахівця фізичної реабілітації в
спорті дає змогу керівнику команди та спортсменам належним чином
оцінювати ефективність його роботи.

Література
1. Белова А.Н. Нейрореабилитация: Руководство для врачей. – М.: Антидор,

2000. – 568 с.
2. Дубровский В.П. Реабилитация в спорте.- М.: Физкультура и спорт, 1991. –

200 с.: ил.
3. Железняк Ю.Д., ПетровП.К. Основы научно-методической деятельности в

физической культуре и спорте: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2001.- 254 с.

4. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки
спортсменов. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 318 с.

5. Можливості використання в Україні канадського досвіду організації
клінічної діяльності фахівця фізичної реабілітації// Бюлетень Лвівської
обласної асоціації фахівців фізичної реабілітації. – Львів, випуск №11
(травень), 2004. – 2-5 стр.

6. Зотов В.П. Восстановление работоспособности в спорте. – К.: Здоровья,
1990. – 200 с.: ил.

7. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском
спорте. – К.: Олимпийская литература,1997. – 583 с.

8. Професиональный спорт. Под общ.ред. Гуськова С.И, Платонова В.Н. – К.:
Олимпийская литература, 1997. – 390 с.

9. Спортивная медицина. Практические рекомендации. Под общ. ред. Р.
Джексона. Перевод на рус. – К.: Олимпийская литература,1997. – 583 с.

10.Спортивные травмы. Основные принципы профилактики и лечения. Под
ред. П.А.Ф.Х. Ренстрема. Киев: Олимпийская литература, 2002 – 378 с.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

238

11.Физическое тестирование спортсмена высокого класса. Под ред. Дж.
Дункана Мак-Дугалла, Говарда Э.Уэнгера, Говарда Дж. Грина. Перевод на
рус. Киев: Олимпийская литература, 1998 - 430 с.

12.Dziak A., Tayara S. Urazy: uszkodźenia w sporcie. Kraków: Widawnictwo
Kasper, 2000 - 492p.

13.Rehabilitation techniques in sports medicine. Edited by William E. Prentice – 2nd

ed. McGraw-Hill, 1993 – 480p.

Romanyshyn M.Y.
METHOLOGICAL STRUCTURE OF SPECIALIST OF PHYSICAL

REHABILITATION IN SPORT
Annotation. In  the  article  analyses  a  work  of  specialist  of  physical

rehabilitation in sport in new environment of exists.
Key words: physical rehabilitation, sport.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

239

ЗМІСТ

ІСТОРИЧНІ, ФІЛОСОФСЬКІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ І ПРАВОВІ АСПЕКТИ
ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ............................................................... 3

Гітун Н.І....................................................................................................................................... 3
АНАЛІЗ ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ У США: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ .............. 3

Двойнінова О.В............................................................................................................................. 9
ДО ПИТАННЯ ПРО ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРУ ТА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ...................... 9

Беспаленко І.В............................................................................................................................ 14
АЛЬТЕРНАТИВНІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЙОДОДЕФІЦИТНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ ................................................................................................................ 14

Дем’янюк О.Й............................................................................................................................. 17
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ........................................ 17

Корзик С.Є. ................................................................................................................................. 24
СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КУРОРТНО-
ОЗДОРОВЧИХ ТЕРИТОРІЙ .............................................................................................. 24

Левандовська О.М., Григус І.М. ................................................................................................ 29
РОЛЬ ПЛАСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У ФІЗИЧНОМУ ТА ПАТРІОТИЧНОМУ
ВИХОВАННІ МОЛОДІ КРЕМЕНЦЯ В 30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ............................ 29

Деделюк Н.А., Томащук О.Г...................................................................................................... 32
СІМ’Я ЯК ОСНОВА НАРОДНО-ПОБУТОВИХ ФОРМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ............................................... 32

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ .......................................................................................................................... 38

Будинкевич С.Н., Кравчук Б.І. .................................................................................................. 38
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ГРАВЦІВ В ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛІ ..................... 38

Пантік В., Кравчук Я. ............................................................................................................... 42
ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ У ШКОЛЯРІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА
СПОРТУ .............................................................................................................................. 42

Мар’єва О. ................................................................................................................................... 47
МОТИВАЦІЯ ТА ІНТЕРЕСИ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ
У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ШКІЛ РІЗНОГО ТИПУ.......................... 47

MOTIVATION AND INTERESTS TO THE PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
LESSONS IN 6-10 YEAR-OLD PUPILS OF DIFFERENT KINDS OF SCHOOLS............. 52

Поташнюк І.М........................................................................................................................... 53
ГІГІЄНІЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ У
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКОЛАХ....................................................................................... 53

Митчик О., Войнаровська Н..................................................................................................... 57
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ТА СПОРТУ ........................................................................................................................ 57



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

240

Климюк О.................................................................................................................................... 62
ОСОБЛИВОСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.................................................................................. 62

Дубровець Т................................................................................................................................. 68
ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У НЕПОВНИХ БАТЬКІВСЬКИХ
СІМ’ЯХ ................................................................................................................................ 68

Іванюк Інна Яківна .................................................................................................................... 70
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ .......................................... 70

РУХОВА АКТИВНІСТЬ І ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ......................................................... 75

Індика С.Я................................................................................................................................... 75
СЕРЦЕВО-СУДИННА ПАТОЛОГІЯ В РОЗРІЗІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ................................................................................................... 75

Крамаревич Т.В. ......................................................................................................................... 79
ЗАРУБІЖНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
ДОПОМОГИ ДІТЯМ І ПІДЛІТКАМ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ ....................... 79

Бєлікова Н.О., Крамаревич Т.В. ................................................................................................ 83
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ІНВАЛІДНОСТІ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ........................................................................................................ 83

Михайлюк О.А. ........................................................................................................................... 88
РІВЕНЬ АДАПТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ЯК КОМПОНЕНТ ЗДОРОВ’Я ................................. 88

Поташнюк Р.З., Поташнюк І.В. ............................................................................................. 92
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ..................................... 92

Котов Є., Сапожник О.............................................................................................................. 98
ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ
ВПРАВАМИ ........................................................................................................................ 98

Ходинов В.Н.............................................................................................................................. 104
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОЙ И ГОРОДСКОЙ
ШКОЛЕ ............................................................................................................................. 104

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ 109

Коцан І.Я., Моренко А.Г. ......................................................................................................... 109
ЕЛЕКТРИЧНА АКТИВНІСТЬ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В УМОВАХ
РЕАЛІЗАЦІЇ ТОНКИХ ФАЗНИХ РУХІВ КИСТІ............................................................ 109

Коцан І.Я., Козачук Н.О., Журавльов О.А., Бойчук М.П....................................................... 119
ДИНАМІКА ІНТЕНСИВНОСТІ ЧАСТОТНИХ ПІДДІАПАЗОНІВ АЛЬФА-РИТМУ
ПІД ЧАС РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОК, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ХРОНІЧНОГО
ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ.................................................................................. 119

Макаренко М.В., Лизогуб В.С. ................................................................................................ 125
ПРО ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ З ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВНИХ
НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЮДИНИ ТА ЕТИКУ НАУКОВЦЯ .................................. 125



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

241

Калічак Ю., Кузик А................................................................................................................. 129
ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ............ 129

Саливон Н.В., Мацола Н.П., Михайловський О.Б................................................................. 132
КОЛОРОТЕРАПІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ УЧНІВ НА
УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ.................................................................................... 132

Фукс Л.П.................................................................................................................................... 136
РОЗВИТОК ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ ............................... 136

Коцан І.Я., Журавльов О.А., Козачук Н.О. ......................................................................... 140
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В
ЗОНІ РАДІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ...................................................................... 140

Бєлікова Н.О., Карпюк Р.П...................................................................................................... 147
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОГРАМОВАНОГО ПІДХОДУ В
РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ СУПРОВОДІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ .................................................................................................................... 147

Косинський Е.О. ....................................................................................................................... 154
ДОЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ СТУДЕНТІВ, ВІДНЕСЕНИХ ЗА
СТАНОМ ЗДОРОВ’Я ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ................................... 154

Завацька Л., Корнійчук Я. ..................................................................................................... 160
РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛЬТЕРНАТИВНИХ
СИСТЕМ ОЗДОРОВЛЕННЯ .......................................................................................... 160

Цьось А., Навроцький Е., Захожий В..................................................................................... 163
ПРОГРАМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ УЧНІВ
СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ .................................................................................... 163

Поташнюк І.В.......................................................................................................................... 171
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ПО ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ
В ШКОЛІ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ'Ю................................................................................. 171

Сітовський А. М....................................................................................................................... 179
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ 7-ИХ КЛАСІВ З
УРАХУВАННЯМ ТЕМПІВ ЇХ БІОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ....................................... 179

Чижик В.В., Романюк В.П...................................................................................................... 184
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА
РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ У ФУТБОЛІСТІВ І НЕТРЕНОВАНИХ ХЛОПЧИКІВ .............. 184

Денисенко Н.Г. ......................................................................................................................... 191
САМООЦІНКА РІВНЯ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ,
САМОПОЧУТТЯ ТА СПРИЯТЛИВОСТІ УМОВ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ В УЧНІВ
ЗОШ І ГІМНАЗІЙ ............................................................................................................. 191

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА СПОРТИВНА МЕДИЦИНА........................................... 196

Жигіль В., Шепітько В., Жигіль Л., Чапала М., Сахно Т..................................................... 196
ЕЛЕКТРОФОРЕЗ СУЧАСНИХ АНТИБІОТИКІВ ПРИ ЛІКУВАННІ
НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ ................................................................................... 196



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

242

Матрошилін О.Г., Белінський М.Ю., Волошин О.О., Зазуляк І.Б., Белінський І.М.......... 202
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ В
КОМПЛЕКСНОМУ САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛІКУВАННІ ДИСКІНЕЗІЙ
ЖОВЧЕВИВІДНИХ ШЛЯХІВ ......................................................................................... 202

ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ........................................................................................................... 209

Кизима Р.А., Яковчук В.В........................................................................................................ 209
ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ: ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА ................................................ 209

Терлецький В.К......................................................................................................................... 212
НЕТРАДИЦІЙНІ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ .............................................................. 212

Філіпенко А.Б. .......................................................................................................................... 217
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВОЛИНІ ............................................................................ 217

Решетюк О.В. .......................................................................................................................... 220
ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ РЕКРЕАЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ................................................ 220

Друзюк–Боровик С.А. ............................................................................................................... 225
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА – НООСФЕРНО–КОСМІЧНА ФАЗА
РОЗВИТКУ ........................................................................................................................ 225

Шепелюк С.І............................................................................................................................. 228
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ
УКРАЇНЦІВ....................................................................................................................... 228

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ........................................................................................................................ 234

Романишин М.Я....................................................................................................................... 234
МЕТОДОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ В СПОРТІ ................................................................................................ 234



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

243

Наукове видання

ССУУЧЧААССННІІ

ООЗЗДДООРРООВВЧЧОО--РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЙЙННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

ЗЗббііррнниикк ннааууккооввиихх ппррааццьь

№№ 22
22000066

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших
відмостей, а також стилістику викладу, несуть автори.

Підписано до друку 20.04.2007. формат 60х84//8
Ум. друк. арк. 25,5 Зам. № 19. Тираж 300

Папір офсентний. Гарнітура Тimes. Друк офсетний
Друк ПП Іванюк В.П. 43021, м. Луцьк вул. Винниченка, 63

Свідоцтво Держкомінформу України
ВЛн №31 від 04.02.2004 р.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                          2006, № 2

244


	ІСТОРИЧНІ, ФІЛОСОФСЬКІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ І ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
	ІСТОРИЧНІ, ФІЛОСОФСЬКІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ І ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

	Гітун Н.І.
	Гітун Н.І.
	АНАЛІЗ ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ У США: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
	Двойнінова О.В.
	ДО ПИТАННЯ ПРО ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРУ ТА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ


	Беспаленко І.В.
	Беспаленко І.В.
	АЛЬТЕРНАТИВНІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЙОДОДЕФІЦИТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ


	Дем’янюк О.Й.
	Дем’янюк О.Й.
	СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ


	Корзик С.Є.
	Корзик С.Є.
	СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КУРОРТНО-ОЗДОРОВЧИХ ТЕРИТОРІЙ


	Левандовська О.М., Григус І.М.
	Левандовська О.М., Григус І.М.
	РОЛЬ ПЛАСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У ФІЗИЧНОМУ ТА ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ КРЕМЕНЦЯ В 30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ


	Деделюк Н.А., Томащук О.Г.
	Деделюк Н.А., Томащук О.Г.
	СІМ’Я ЯК ОСНОВА НАРОДНО-ПОБУТОВИХ ФОРМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

	ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

	Будинкевич С.Н., Кравчук Б.І.
	Будинкевич С.Н., Кравчук Б.І.
	ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ГРАВЦІВ В ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛІ


	Пантік В., Кравчук Я.
	Пантік В., Кравчук Я.
	ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ У ШКОЛЯРІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ


	Мар’єва О.
	Мар’єва О.
	МОТИВАЦІЯ ТА ІНТЕРЕСИ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ШКІЛ РІЗНОГО ТИПУ
	MOTIVATION AND INTERESTS TO THE PHYSICAL CULTURE AND SPORTS LESSONS IN 6-10 YEAR-OLD PUPILS OF DIFFERENT KINDS OF SCHOOLS


	Поташнюк І.М.
	Поташнюк І.М.
	ГІГІЄНІЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКОЛАХ


	Митчик О., Войнаровська Н.
	Митчик О., Войнаровська Н.
	ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ


	Климюк О.
	Климюк О.
	ОСОБЛИВОСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ


	Дубровець Т.
	Дубровець Т.
	ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У НЕПОВНИХ БАТЬКІВСЬКИХ СІМ’ЯХ
	ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У НЕПОВНИХ БАТЬКІВСЬКИХ СІМ’ЯХ
	ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У НЕПОВНИХ БАТЬКІВСЬКИХ СІМ’ЯХ
	Серйозну тривогу викликають втрата почуття відповідальності, інфатилізм, егоїзм сучасної молоді в поєднанні з завишеними запитами та неприборкуваними потребами. Спостерігається  збільшення проявів неповаги до старших, усе жорстокішими є непорозуміння між дорослими та підлітками, особливо бентежить духовна спустошеність молоді.





	Іванюк І. Я.
	Іванюк І. Я.
	СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

	РУХОВА АКТИВНІСТЬ І ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

	Індика С.Я.
	Індика С.Я.
	СЕРЦЕВО-СУДИННА ПАТОЛОГІЯ В РОЗРІЗІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


	Крамаревич Т.В.
	Крамаревич Т.В.
	ЗАРУБІЖНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ І ПІДЛІТКАМ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ


	Бєлікова Н.О., Крамаревич Т.В.
	Бєлікова Н.О., Крамаревич Т.В.
	КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ІНВАЛІДНОСТІ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ


	Михайлюк О.А.
	Михайлюк О.А.
	РІВЕНЬ АДАПТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ЯК КОМПОНЕНТ ЗДОРОВ’Я


	Поташнюк Р.З., Поташнюк І.В.
	Поташнюк Р.З., Поташнюк І.В.
	НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ


	Котов Є., Сапожник О.
	Котов Є., Сапожник О.
	ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ


	Ходинов В.Н.
	Ходинов В.Н.
	РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОЙ И ГОРОДСКОЙ ШКОЛЕ

	МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

	Коцан І.Я., Моренко А.Г.
	Коцан І.Я., Моренко А.Г.
	ЕЛЕКТРИЧНА АКТИВНІСТЬ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОНКИХ ФАЗНИХ РУХІВ КИСТІ
	ЕЛЕКТРИЧНА АКТИВНІСТЬ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОНКИХ ФАЗНИХ РУХІВ КИСТІ
	ЕЛЕКТРИЧНА АКТИВНІСТЬ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОНКИХ ФАЗНИХ РУХІВ КИСТІ
	ЕЛЕКТРИЧНА АКТИВНІСТЬ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОНКИХ ФАЗНИХ РУХІВ КИСТІ
	ЕЛЕКТРИЧНА АКТИВНІСТЬ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОНКИХ ФАЗНИХ РУХІВ КИСТІ
	F, T, C, P, O – відповідно лобні, скроневі, центральні, тім(яні і потиличні частки. S - ліва півкуля; D – права півкуля.



	Висновки:




	Коцан І.Я., Козачук Н.О., Журавльов О.А., Бойчук М.П.
	Коцан І.Я., Козачук Н.О., Журавльов О.А., Бойчук М.П.
	ДИНАМІКА ІНТЕНСИВНОСТІ ЧАСТОТНИХ ПІДДІАПАЗОНІВ АЛЬФА-РИТМУ ПІД ЧАС РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОК, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ


	Макаренко М.В., Лизогуб В.С.
	Макаренко М.В., Лизогуб В.С.
	ПРО ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ З ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВНИХ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЮДИНИ ТА ЕТИКУ НАУКОВЦЯ


	Калічак Ю., Кузик А.
	Калічак Ю., Кузик А.
	ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ


	Саливон Н.В., Мацола Н.П., Михайловський О.Б.
	Саливон Н.В., Мацола Н.П., Михайловський О.Б.
	КОЛОРОТЕРАПІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


	Фукс Л.П.
	Фукс Л.П.
	РОЗВИТОК ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ


	Коцан І.Я., Журавльов О.А., Козачук Н.О.
	Коцан І.Я., Журавльов О.А., Козачук Н.О.
	ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В ЗОНІ РАДІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ


	Бєлікова Н.О., Карпюк Р.П.
	Бєлікова Н.О., Карпюк Р.П.
	НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОГРАМОВАНОГО ПІДХОДУ В РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ СУПРОВОДІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ


	Косинський Е.О.
	Косинський Е.О.
	ДОЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ СТУДЕНТІВ, ВІДНЕСЕНИХ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ


	Завацька Л., Корнійчук Я.
	Завацька Л., Корнійчук Я.
	РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СИСТЕМ ОЗДОРОВЛЕННЯ


	Цьось А., Навроцький Е., Захожий В.
	Цьось А., Навроцький Е., Захожий В.
	ПРОГРАМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ


	Поташнюк І.В.
	Поташнюк І.В.
	ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ПО ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ В ШКОЛІ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ'Ю


	Сітовський А. М.
	Сітовський А. М.
	ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ 7-ИХ КЛАСІВ З УРАХУВАННЯМ ТЕМПІВ ЇХ БІОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ


	Чижик В.В., Романюк В.П.
	Чижик В.В., Романюк В.П.
	ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ У ФУТБОЛІСТІВ І НЕТРЕНОВАНИХ ХЛОПЧИКІВ


	Денисенко Н.Г.
	Денисенко Н.Г.
	САМООЦІНКА РІВНЯ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ, САМОПОЧУТТЯ ТА СПРИЯТЛИВОСТІ УМОВ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ В УЧНІВ ЗОШ І ГІМНАЗІЙ

	ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

	Жигіль В.*, Шепітько В.*, Жигіль Л.**, Чапала М.*, Сахно Т.**
	Жигіль В.*, Шепітько В.*, Жигіль Л.**, Чапала М.*, Сахно Т.**
	ЕЛЕКТРОФОРЕЗ СУЧАСНИХ АНТИБІОТИКІВ ПРИ ЛІКУВАННІ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ


	Матрошилін О.Г., Белінський М.Ю., Волошин О.О., Зазуляк І.Б., Белінський І.М.
	Матрошилін О.Г., Белінський М.Ю., Волошин О.О., Зазуляк І.Б., Белінський І.М.
	ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ В КОМПЛЕКСНОМУ САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛІКУВАННІ ДИСКІНЕЗІЙ ЖОВЧЕВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
	Дозування
	Зміст процедуриЦільова настанова


	ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

	Кизима Р.А., Яковчук В.В.
	Кизима Р.А., Яковчук В.В.
	ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ: ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА


	Терлецький В.К.
	Терлецький В.К.
	НЕТРАДИЦІЙНІ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ


	Філіпенко А.Б.
	Філіпенко А.Б.
	ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВОЛИНІ
	ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВОЛИНІ
	ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВОЛИНІ
	64,20
	63,50
	62,78
	61,82
	61,40
	61,91
	62,74
	62,44
	74,18
	73,70
	73,15
	72,72
	72,65
	72,95
	73,50
	73,74
	73,55


	Filipenko A.B.
	ECOLOGICAL PROBLEMS IN VOHLYN-REGION



	Решетюк О.В.
	Решетюк О.В.
	ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ РЕКРЕАЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ
	ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ РЕКРЕАЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ
	ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ РЕКРЕАЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ
	ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ РЕКРЕАЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ
	ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ РЕКРЕАЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ
	Література




	Reshetjuk O.V.
	BASISES OF RECREATION NET DEVELOPMENT



	Друзюк–Боровик С.А.
	Друзюк–Боровик С.А.
	ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА – НООСФЕРНО–КОСМІЧНА ФАЗА РОЗВИТКУ


	Шепелюк С.І.
	Шепелюк С.І.
	ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ

	ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

	Романишин М.Я.
	Романишин М.Я.
	МЕТОДОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В СПОРТІ



