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піднятих нами тем для обговорення. Сподіваюсь на те, що конференція 

надалі стане традиційною і бажаю всім професійного задоволення від 

результатів нашої співпраці. 

 

ДИЧКО ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ, 

доктор біологічних наук, професор,  
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воспитания и здоровья человека». Конференция, проводимая кафедрой 

здоровья человека и физического воспитания Донбасского 

государственного педагогического университета уже во второй раз, имеет 

целью обмен теоретической и научно-методической информацией по 

проблемам физического воспитания, экологии, туризма и здоровья 

человека, а также рассмотрение актуальных вопросов физической 

реабилитации. 

Мы рады тому, что к работе нашей конференции присоединилось 

множество учёных из Украины, Беларуси, России, это говорит о важности 

поднятых нами тем для обсуждения. Надеюсь на то, что конференция в 

дальнейшем станет традиционной и желаю всем профессионального 

удовлетворения от результатов нашего сотрудничества. 

 

ДЫЧКО ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, 

доктор биологических наук, профессор,  

заведующий кафедрой здоровья человека и физического воспитания  

ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет» 
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МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Й 

СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ

 

 

УДК 571.9+612.7+614.599.7+315.234+613.7 

Бобирєв В.Є., Пономарьов В.А., Рябчук К.І. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет », 

м.Слов'янськ, Україна 

ОЦІНКА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ШКОЛЯРІВ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ НА ОСНОВІ ОБ’ЄКТИВНИХ 

ПАРАМЕТРІВ ПСИХОМОТОРИКИ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ 
Анотація. У статті розглядається питання обґрунтування 

психомоторної організації корекції навчання координаційних рухових дій 

у школярів з особливими потребами методами фізичного виховання на 

основі психодіагностичних даних, які дозволяють оцінити психомоторні 

якості дітей та підлітків, які забезпечують успіх психічної діяльності 

людини. Параметрами психофункціональної системи якісної особливості 

психомоторної функції людини виступають інтегративні оцінки 

психофізіологічного статусу, та показники реактивності організму. 

Ключові слова: діти, розумова відсталість, психомоторика. 

 

UDC 571.9+612.7+614.599.7+315.234+613.7 

Bobyrev V.Y., Ponomarev V.A., Ryabchuk K.I. 
Donbas State Pedagogical University, 

Slovyansk, Ukraine 

ASSESSMENT OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATUS OF 

SCHOOLCHILDREN WITH SPECIAL NEEDS ON THE BASIS OF 

OBJECTIVE PARAMETERS OF PSYCHOMOTOR MEANS OF 

PHYSICAL EDUCATION 
Annotation. The article discusses the question of justification of 

psychomotor organization correction learning coordination of motor actions 

pupils with special needs methods of physical education on the basis of psycho-

diagnostic data, which allow the evaluation of psychomotor qualities of children 

and adolescents who ensure the success of human mental activity. Parameters 

psychofunctional system the qualitative features of the psychomotor functions 

are integrative assessment of psychophysiological status and indicators of 

reactivity. 

Keywords: children, mental retardation, psychometrika. 

 
Мета. Адаптивна корекція порушення психомоторики у школярів з 

особливими потребами з урахуванням індивідуальних особливостей їх 

психофізіологічного статусу. 

У зв’язку з метою дослідження вирішувалися проблеми, були 

поставленні наступні завдання: 
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1. Визначити стан регуляції психомоторної діяльності у школярів з 

особливими потребами, ступінь гармонізації процесів збудження і 

гальмування до довільної регуляції функції.  

2. Оцінити стан рухової активності і моторної пам’яті у школярів з 

особливими потребами. 

Постанова проблеми. Причиною віднесення людини до категорії 

інвалідів служить наявність стійких і функціональних процесів в організмі 

людини, які приводять до повної або часткової втрати працездатності. 

Аналіз останніх досліджень з проблеми своєчасного виявлення 

порушень психомоторної функції і розладнання у дітей з особливими 

потребами в психоемоційній сфері не знайшли достатнього розвитку в 

корекційній педагогіці. 

Дослідження вітчизняних і зарубіжних фахівців свідчать, що для 

дітей з особливими потребами характерне порушення постави, ходи, 

координації рухів, сили, швидкості, витривалості, точності рухів 

(Л.Ф.Касаткин 1967; Б.В.Сермєєв 1973; Р.Н.Азарян, 1974; В.Г.Грігоренко, 

1991; Б.Г.Шеремет, 1992; С.В.Федоренко, 1994;). 

Фахівцями доведено, що найбільш ефективним засобом корекції і 

компенсації первинного дефекту і вторинних відхилень є фізичне 

виховання, зокрема психофізіологічне навантаження - позитивні емоції, за 

допомогою яких з’являється задоволення від руху, формуються мотиви та 

інтерес до систематичних занять фізичними вправами, що необхідно 

розглядати як корекційно - педагогічну умову ефективності соціальної і 

фізичної реабілітації цих дітей і подальшої інтеграції у суспільстві. 

Фізичне виховання сприяє корекції і компенсації в діяльності 

серцево-судинної, дихальної та інших систем, сприятливо впливає на 

психіку, створює умови для соціальної і фізичної реабілітації 

/Л.И.Солнцева, 1935; В.А.Кручинін, 1988; Л.А.Семенов, 1989; 

Д.М.Маллаєв, 1992; В.З.Кантор, 1994; В.В.Кобильченко, 1994/. 

Здебільшого отримана за допомогою тестів інформація свідчить 

лише про рівень підготовки, про розвиток фізичних якостей. 

Класична теорія тестування припускає, що за умов рівності 

латентних властивостей (рухових здібностей) деяких школярів їх 

результатів моторних тестів розрізняються лише випадково [1, с. 165]. 

Рухова здібність є властивістю індивіда, що виявляється у моторній 

діяльності і побічно визначається за результатами моторних тестів [1, 

с. 30].  

Рухове досягнення є мірою реалізації або ступенем виконання 

рухового завдання. 

Тести поділяють на унідіменціональні (одномірні), що 

характеризуються одним результатом (час бігу, довжина стрибка), і 

мультидіменціональні (багатомірні), для яких характерні кілька 

результатів (швидкість перегляду і частотність помилок коректурної 

проби, частота і стабільність теппінгу). 
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Основними властивостями моторних тестів є валідність, надійність 

(наприклад, ретестова), об'єктивність (однакові результати в різних 

експериментаторів), складність (для даного контингенту), довжина 

(руховий зміст), тривалість, швидкість, гомогенність (консистентність) 

тестів батареї (їх здатність вимірювати одну й ту саму рухову здібність). 

Розрізняють валідність очевидну (для тих, кого тестують) і змістову 

(семантичну -відповідність сутності здібності), внутрішню (тесту, що до 

батареї тестів) і зовнішню (тест стосовно зовнішнього критерія - 

спортивного досягнення або експертного оцінювання), синхронну (тест і 

критерій отримані одночасно) і діахронну (тест є предиктором, а критерій -

предикантом) [1, с. 70]. Залежно від виду тесту й типу шкали його 

результатів рекомендують визначати певні статистичні характеристики. 

Психомоторні здібності становлять комплекс слабко пов'язаних між 

собою якостей. Умовно їх поділяють на якості фізичного розвитку і власне 

психомоторні якості. До фізичного розвитку відносять такі якості: 

- статична сила, що визначається за максимальним короткочасним 

зусиллям (підйом ваги, динамометричні тести); 

- динамічна сила, яка характеризується витривалістю відносно до 

постійних або рівномірно повторюваних м'язових зусиль ("локальна 

робота", без значного навантаження на серцево-судинну систему); 

- вибухова сила - здатність до мобілізації м’язів для виконання 

швидких, вибухових рухів (стрибків); 

- загальна гнучкість - максимальне розтягнення м’язів; 

- динамічна гнучкість - здатність до швидких повторів згинання тіла, 

що залежить від швидкості відновлення еластичності м’язів після їх 

розтягування; 

- загальна координація (спритність) - здатність до засвоєння і 

виконання складних рухів, швидкого переключення і найбільш чітких, 

доцільних дій при рухах, які виникають при несподіваних рухових 

завданнях. Ця якість залежить від ступеня розвитку не лише моторних, а й 

вищих психічних функцій, які пов’язані з руховою діяльністю; 

- загальна витривалість - здатність здійснювати роботу з більшим 

навантаженням на серцево-судинну і дихальну системи ("глобальну" 

роботу) протягом максимально можливого часу; 

- спеціальна витривалість — це стійкість до втоми, пов'язаної з 

певним видом виконуваної роботи; 

- рівновага - здатність до збереження рівноваги без допомоги зору, 

пов’язані з взаємозумовленими відчуттями орієнтації і координації рухів у 

просторі. 

Окремі дослідники виділяють й інші властивості психомоторики, 

наприклад, функціональну асиметрію рук. Вираженість психомоторних 

якостей дозволяє оцінити індивідуальний рівень розвитку основних дій, 

операцій і функцій, які мають значення для успішного виконання 

професійної діяльності. При цьому, безумовно, необхідно брати до уваги 
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високу специфічність психомоторних якостей і еволюцію внутрішньої 

структури рухових навичок у результаті навчання [2]. 

Динаміка часу моторного компонента і прихованого періоду 

специфічних реакцій, індивідуальна і залежить від багатьох чинників 

(функціонального стану, характеру середовища, зовнішніх впливів тощо). 

Досліджували психомоторну здібність до максимального темпу рухів 

(робота кистьовим ключем, теппінг-тесту) і сенсомоторну координацію 

рухів (контактометрія при обведенні криволінійного контуру кистьовим 

контактним щупом). При контактометрії використовували тестовий 

планшет з нанесеним на нього контактним полем. 

Р. Сингер визначає просторово-часова координація рухів, 

використання зворотного зв’язку, цільові настанови, гнучкість, локус 

контролю. Необхідно враховувати також мотивацію, рівень тривоги 

(страху), здібність до релаксації, агресивність, самооцінку [3, с. 60]. 

Розроблена нами батарея тестів була адресована до всіх рівнів 

ієрархії і включала соціометрію, дослідження мотивації. [4.]. 

Якість виконання вправи залежить не тільки від моторних 

здібностей, але й від його когнітивних і перцептивних здібностей. 

Цілеспрямоване ідеомоторне тренування рухових навичок може допомогти 

підвищенню ефективності діяльності, що доведено експериментально. 

Успішність виконання координаційних рухових дій визначається 

п’ятьма основними факторами: морфологічним статусом, первинним 

дефектом та вторинними відхиленнями, специфічними фізичними 

якостями, координаційними здібностями, станом аналізаторних і 

функціональних систем організму, психологічними особливостями і 

психофізіологічними якостями вищої нервової діяльності. 

Фізичне вдосконалення можливе тільки за умови урахування 

анатомо-фізіологічних особливостей організму і побудованій на цій основі 

системі використання засобів, форм і методів фізичного виховання [5]. 

Пристосування дітей з особливими потребами до фізичних 

навантажень, їхня рухова працездатність багато в чому залежать від стану 

вегетативних функцій, головним чином серцево-судинної і дихальної 

систем. Ефективність фізичного виховання дітей з особливими потребами 

значно підвищується в тому випадку, коли воно здійснюється у віці 

прискореного розвитку рухових функцій, що забезпечує досить великі 

резерви можливостей фізичної досконалості без шкоди для здоров’я. 

У процесі занять вирішуються й інші завдання: підвищення загальної 

і спеціальної фізичної підготовленості; розвиток фізичних якостей (сили, 

витривалості, швидкості, стрибучості, гнучкості); розвиток 

координаційних здібностей; контролю у просторі, розвиток вестибулярної 

стійкості, вміння зберігати рівновагу і поставу; виховання морально-

вольових якостей. 

Важливим завданням є обґрунтування і оптимізація дозування 

фізичних навантажень - об’єму та інтенсивності вправ. До 

психофізіологічних показників відносять характеристики уваги, емоційної 
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стабільності, часу реакції, перцепції, пам'яті тощо. З метою контролю цих 

показників використовували тести: коректурну пробу, зворотний рахунок, 

перевірку моторної пам'яті за локомоторним тестом В.В.Кліменко і часу 

реакції, теппінг-тест [6]. 

Виділяють чотири групи основних показників загально фізичної 

підготовки: силові, швидкісно-силові, показники гнучкості, показники 

координації рухів. Нами була розроблена програма обстеження, що 

складалась із вправ для оцінки всіх цих чотирьох якостей. Інструкції 

вміщували вербальний опис фізичних вправ і їх графічні контурограми. 

Висновки. Проведений аналіз системи поетапного контролю 

спрямування особистості, психологічних особливостей, загальної і 

спеціальної фізичної підготовленості виявив низку недоліків. Це 

призводить до недостатньої обґрунтованості програм підготовки і 

зниження її кінцевої ефективності. Поданий опис дозволяє у компактній 

формі відбити численні масиви отриманих даних, визначити головні 

фактори рухових здібностей. Розробка і обґрунтування складу і структури 

системи тестування, удосконалення методик визначення показників 

психофізичної підготовленості, встановлення їх необхідних і достатніх 

рівнів підвищило ефективність у системі психофізичної підготовки. 
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ТОЧНОСТІ РУХУ, КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ ДІТЕЙ З 

ПАТОЛОГІЄЮ ЗОРУ ВІКОМ 7-10 РОКІВ 

 

Анотація. У роботі представлені результати дослідження механізмів 

сенсорного забезпечення розвитку функцій які свідчать про необхідність 

дидактичного відбору засобів і методів формування точності рухів у дітей 

з патологією зору в віці 7-10 років. Точність рухів слід вважати основними 

біодинамічними і мотиваційними чинниками, на яких базується якість 

виконання фізичних вправ різноманітної форми і змісту. 

Ключові слова: діти з патологією зору, психофізіологічний статус, 

точність, контроль, самоконтроль, компенсація, реабілітація. 
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МЕХАНИЗМЫ СЕНСОРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 7-10 ЛЕТ  

 

Аннотация. В работе представлены результаты исследования 

механизмов сенсорного обеспечения развития функций, которые 

свидетельствуют о необходимости дидактичного отбора средств и методов 

формирования точности движений у детей с патологией зрения в возрасте 

7-10 лет. Точность движений следует считать основными 

биодинамическими и мотивационными факторами, на которых базируется 

качество выполнения физических упражнений разнообразной формы и 

содержания.  

Ключевые слова: дети с патологией зрения, психофизиологический 

статус, точность, контроль, самоконтроль, компенсация, реабилитация. 
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THE MECHANISMS OF TOUCH SENSORY DEVELOPMENT OF 

MOVEMENT ACCURACY, CONTROL AND SELF-CONTROL OF 

CHILDREN WITH VISION PATHOLOGY OF THE AGE 7-10 YEARS  
Annotation. The results of the study of mechanisms to ensure the 

development of sensory functions that indicate the need for the selection of 

didactic means and methods for the formation of precision movements in 

children with pathology of the age 7-10 years. The accuracy of the motion to be 

considered essential biodynamic and motivational factors that underpin the 

quality of exercise varied form and content. 

Key words: children with abnormal vision, psychophysiological status, 

accuracy, control, self-control, compensation and rehabilitation. 

 

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и 
публикаций. Из всего большого количества движений можно выделить 

наиболее простые (элементарные), как и, по мнению одного из 

основателей теории управления движениями М.О. Бернштейна, 

принимают участие в построении сложных координированных актов. Нет 

и не может быть таких движений, из которых, как из кирпичей, спонтанно 

сложилось бы движение высокого уровня. Но процесс замыкания из 

рецепторики на эффекторику в порядке функционально-

проприоцептивного кольца, процессы координационной шифровки 

импульсов протекают в низовых уровнях реализации высшего уровня. 

Именно этим принципиальным положением объясняется то, что чем 

большим количеством двигательных умений и навыков владеет человек, 

тем легче он усваивает новые двигательные действия, тем выше уровень 

их сенсорного обеспечения и эффективнее будет обучение. Безусловно, 

такой подход отвечает и дидактичным принципам от простого к сложному 

и от знакомого к незнакомому, что необходимо учитывать в процессе 

приобретения знаний, умений и навыков, в соответствии с процессом 

формирования новых двигательных действий в сфере коррекционной 

работы с учениками с нарушениями зрения. Этим, на наш взгляд, и 

определяется актуальность исследования уровня развития точности 

элементарных движений и возможности оптимизации её до формирования 

у детей  с патологией зрения. Достоверно известно, что от того, насколько 

слепой ребёнок владеет элементарными движениями, зависит 

успеваемость овладения более сложными двигательными действиями, 

совершенствования двигательной ориентации, формирования 

элементарных оценочно-контрольных действий. 

Заметим, что в тифлопедагогике небезызвестным и закономерным 

является положение, что одним из компенсаторных механизмов 
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сенсорного обеспечения любой деятельности слепых есть речевой 

анализатор, а средством стимуляции, активизации и коррекции 

деятельности выступает язык. 

Эффективным средством коррекции двигательной деятельности в 

физическом воспитании может выступить спортивно терминологический 

словарь: словесные инструкции относительно исходных положений в 

исполнении упражнений, названия движений и т.д. 

Проведение исследования было обусловлено тем фундаментальным 

для тифлопедагогики и тифлопсихологии положением, что речь является 

мощным источником компенсации слепоты, самоанализа качества 

двигательной деятельности. И от того, насколько слепой ребенок владеет 

словарным запасом, в значительной мере зависит, как он представляет 

образ конкретного движения, а следовательно, и насколько подготовлен к 

выполнению движения, моделированию его структуры на 

информационном уровне. 

Цель исследования: определение уровня развития точности 

движений, а также факторов оптимизации коррекционного обучения детей 

с патологией зрения. 

Материалы и методы исследования.  

Базой исследования выступила специальная общеобразовательная 

школа-интернат 1-3 степени для слепых и слабовидящих детей, кафедра 

здоровья человека и физического воспитания ДГПУ.  

В исследовании привлечено 69 детей 7-10 лет, в том числе 15 детей 

без остаточного контурного зрения.  

Работа выполнена в соответствии с общепринятыми биоэтическими 

нормами, с соблюдением соответствующих принципов Хельсинской 

декларации прав человека, Конвенции совета Европы о правах человека и 

соответствующих законов Украины. Полученные цифровые результаты 

обработаны статистически. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
На первом этапе исследование было установлено, что в первом 

классе слепые дети могут назвать, в среднем, лишь 8,7% основных 

положений и элементарных движений, которые предусмотрены 

программой; во втором классе - 6,5%, в третьем - 4,8%. Если 

рассматривать знание терминологии, то если более строго сокращены 

обозначения этих положений и элементарных движений, то показатели 

будут еще ниже. Да, у учеников первого класса процентное соотношение 

4,1%, во втором классе - 1,2%, в третьем классе - 1,2%. 

Высшие показатели у слепых учеников с остаточным контурным 

зрением: первый класс - 9,6% (за терминологией - 5,1%); второй - 6,8% (за 

терминологией 1,7%); третий - 5,6% (за терминологией - 1,4%). 

Следовательно, очевидно, что при таких знаниях названий основных 

положений и элементарных движений язык не может выполнять 

компенсаторную функцию у слепых учеников младших классов, ее 
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уровень усложняет формирование оценочно-контрольных действий за 

точностью движений. 

Заметим, что запас знаний основных положений и элементарных 

движений фактически не увеличивается и в средних, и в старших классах. 

Качественный анализ знаний засвидетельствовал, что в словаре основных 

положений и элементарных движений у них полностью отсутствуют 

названия выпадов, промежуточных положений рук, положений кисти рук, 

головы, ног. Дети с патологией зрения не представляют также исходные 

положения, из которых выполняются разные движения: стойки, приседы, 

лёжа, полуприседы, приседание, упоры. В тематическом словаре терминов 

у детей явно недостаточно названий положений согнутых рук и движений 

ими, они почти не могут дать анализ двигательных действий, которые 

выполняют, потому допускают большое количество ошибок. 

Не прибегая к анализу полученных результатов, необходимо 

отметить, что основной причиной такого положения является отсутствие в 

учебной программе по физической культуре школ для слепых материала, 

который предусматривал бы повышение уровня развития речи учеников. 

При тех знаниях названий основных положений и элементарных 

движений не может быть чёткого представления о них, а следовательно, и 

их качественного биомеханического выполнения в условиях 

коррекционного обучения двигательным действиям.  

С целью установить, насколько отвечает знание словарного 

обозначения основных положений элементарных движений 

перцептивным образам, нами было проведено исследование, условия 

которого допускали выполнение на фоне градуированного экрана тех 

самых простых движений руками, терминологические названия которых 

испытуемые знали : "руки в стороны", "руки вверх", и тому подобное. 

Полученные результаты свидетельствуют, что, несмотря на знание слов-

терминов, качество выполнения даже этих элементарных движений 

(положений) оказалось достаточно низким. 

Таблица 1 

Точность выполнения детьми с патологией зрения основных 

положений рук по знакомым им терминологическим названиям 

(ошибки в %) 

Испытуемые 1 класс 2 класс 3 класс 

Ошибки 

Слепые без контурного зрения 22,5 17,5 14,0 

Слепые с остаточным контурным зрением 18,5 13,5 12,0 

 

Как свидетельствует таблица, с возрастом показатели выполнения 

движений у детей с патологией зрения постепенно улучшаются. Так, у 

слепых детей без контурного зрения 7 лет количество ошибок составляло 

22,5%, во втором 17,5%, в третьем -14%. У слепых с остаточным 

контурным зрением результаты были такими: 1 класс - 18,5%, второй - 
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13,5%, третий - 12%, то есть несколько лучше, чем у детей первой 

категории. Из приведенных данных обращает на себя внимание, во-

первых, тот факт, что с возрастом показатели улучшаются; во-вторых, у 

слепых детей, которые имеют остаточное зрение, величина ошибок ниже. 

В целом же, полученные результаты показывают недостаточное знание 

даже самых простых положений, элементарных движений, 

терминологические названия которых дети знают, что еще раз 

свидетельствует о формализации знаний в этой сфере. 

Следующий этап предусматривал исследование, направленное на 

изучение эффективности влияния традиционных методов обучения 

элементарных двигательных действий, которые используются в 

современной практике с учениками-инвалидами отмеченной категории 

зрения. Проверялись такие практические методы формирования 

двигательных действий: натуральный показ учителем на самом себе, на 

учениках (метод "пассивного проведения"), комбинированный метод, 

который заключается в использовании словесных инструкций и показа. 

Полученные результаты позволяют констатировать, что ни один из 

методов не обеспечивает ребёнку достаточной информации для создания 

качественной ориентировочной основы действий. Наиболее низкими 

результаты были у испытуемых при выполнении по словесным 

инструкциям. Так, точность выполнения основных положений рук за 

словесной инструкцией у слепого без контурного зрения была ниже, чем 

при пассивном проведении на 3°; ног - на 3,3°. Наиболее высокие 

результаты показали ученики при комбинированном использовании 

методов слова и показа положения учителем на самом себе. Так, если 

сравнить величины отклонений при выполнении элементарных движений 

руками только на основе показа с объяснением, то в последнем случае у 

учеников без контурного зрения позитивные изменения в первом классе 

составляли 11,1°; во втором - 7,7°; в третьем - 5,2, в четвёртом -3,9°. 

Достаточно ощутимой была разница в показателях выполнения основных 

положений, во втором - ног и туловища. Что касается слепых с остаточным 

контурным зрением, то здесь разница в показателях проявилась в меньшей 

мере. То, что у слепых детей без контурного зрения при включении в показ 

объяснения точность выполнения повышается, можно объяснить 

определённой активизацией умственной деятельности. Даже простое 

сопровождение показа словесным описанием способствует более 

осознанному глубокому усвоению. Несмотря на то, что такой 

комбинированный метод обучения является болеет эффективным, чем 

другие, которые используются в наше время, следует констатировать, что 

точность выполнения основных положений слепыми детьми и по этому 

методом далека от эталона. 

Анализ экспериментальных данных позволил нам определить 

причины этого явления: во-первых, сам способ показа не обеспечивает 

слепого ребёнка достаточно качественной информацией. Да, не все 

позиции являются удобными для касательного восприятия слепыми. Для 
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того, например, чтобы младший школьник ознакомился с положением 

"руки вверх", учителю необходимо стать на колени или же ребёнка 

поставить на стул. Для касательного восприятия, как известно, необходимо 

значительно больше времени, чем для зрительного. В то же время много 

положений достаточно трудно удерживать. Если учесть, что в классе до 

двенадцати учеников, то при таком способе учитель будет по большей 

части выполнять функцию демонстратора (правильный же показ на других 

учениках в этом возрасте является трудным). Многие дети также 

стесняются долгое время рассматривать положение, которое 

демонстрирует учитель.  

Во-вторых, установлено, что словесное описание, в той общей 

форме, в которой оно используется сегодня на практике, является 

недостаточно систематизированным, не базируется на использовании 

специального словаря и определённой спортивной терминологии, не 

может эффективно повлиять на процесс овладения положениями 

элементарных движений, усложняет пространственную ориентацию, 

формирование действий контроля, оценки. 

Вторая фаза – фаза концентрации возбуждающе-тормозных 

процессов – характеризуется образованием двигательного динамического 

стереотипа. Это осуществляется, с одной стороны, на базе развития и 

укрепления дифференцированного торможения, а с другой, за счёт 

пространственной и временной концентрации процесса возбуждения. 

Двигательный динамический стереотип, который сформировался в течение 

этой фазы, является достаточно лабильным и легко разрушимым. Поэтому 

нельзя делать длительные перерывы в коррекционно-воспитательных 

занятиях, которые отвечают во времени этой фазе основного периода. На 

уровне следующей фазы автоматизации двигательный динамический 

стереотип укрепляется и стабилизируется, формируется стойкость 

двигательных навыков. Учет сложной структуры дефекта зрения, зон 

развития (психического, физического) учеников с нарушением зрения с 

опорой на систему специальных методических принципов (научности, 

систематичности, индивидуализации содержания коррекционной работы, 

опоры на сохраненные анализаторы, образно наглядной демонстрации, 

вербализации содержания коррекционной работы, динамики форм 

физических нагрузок и вариативности коррекционных педагогических 

факторов; дифференциально интегральных оптимумов педагогических 

факторов в реабилитационной практике; опережающей коррекционной 

учебы) выступает основой построения поэтапной структуры 

коррекционного формирования двигательных действий, которые являются 

педагогической подпочвой организации комплексной программы 

физической и социальной реабилитации учеников с изъянами зрения. 

Выводы и перспективы последующих исследований. Анализ 

данных исследования позволил установить уровень сформированности 

оценочно-контрольных действий за выполнением движений у детей с 

патологиями зрения разной степени и практически здоровых сверстников с 
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нормальным зрением.  

Проведённое исследование свидетельствует о необходимости 

дидактически индивидуального ориентированного отбора средств и 

методов формирования двигательных действий для развития точности у 

слепых и слабовидящих детей возрастом 7-10 лет, поскольку они являются 

основными познавательно- эмоциональными, а также биодинамическими 

факторами, на которых базируется качество выполнения физических 

упражнений разной формы и содержания; эффективность формирования 

компенсаторных механизмов сложной структуры дефекта, психомоторного 

развития. 
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Анотація. У зв’язку з поширенням проявів токсичності при 

застосуванні різноманітних фармакологічних засобів та постійним 

розширенням санкцій Всесвітньої антидопінгової агенції стосовно 

переліку фармакологічних субстанцій, пошук нових ергогенних препаратів 

стає на сьогодні все більш нагальним. У зв’язку з цим використання 

сучасних технологій квантово-фармакологічного характеру є дуже 

інформативним для пошуку нових ергогенних засобів з метою подальшого 

впровадження у спорт. 

Ключові слова: спорт, фізична працездатність, квантова 

фармакологія, ергогенні засоби, аналіз структури молекули.  
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Постановка проблеми. При багаторічних зайняттях спортом 

великого значення набуває вирішення проблеми адаптації організму 

спортсмена до прогресуючої дії багаторазово використовуваних варіантів 

фізичного навантаження [1, 2]. Чим вищим є кваліфікаційний рівень 

спортсмена, тим ближчим до межі його біологічних можливостей є 

функціональний стан організму, тим складніше чекати адекватного ефекту 

від застосування варіантів тренувальних навантажень, що повторюються. 

Водночас а інтенсифікація навантаження часто призводить до перевтоми, 

перенапруження і розвитку захворювань [3]. При несприятливому перебігу 

процесу адаптації можлива поява ознак адаптогенної патології, за яких, 

внаслідок зриву пристосувальних механізмів, можуть спостерігатися 

різного ступеня порушення гомеостатичного балансу і навіть деградація 

тканин, що призводить до погіршення результатів змагальної діяльності 

[4]. Тому за останні 15-20 років у зв’язку з різким збільшенням об’єму 

тренувальної і змагальної діяльності в різних видах спорту проблема 

відновлення та стимуляції фізичної працездатності стала однією з 

центральних [5]. 

В той же час з метою передбачуваного нівелювання побічної дії на 

організм понадінтенсивних фізичних навантажень виникла вкрай 

"агресивна" система постнавантажувального відновлення спортсменів, що 

вміщує різноспрямовані фізичні, психологічні та, особливо, 

фармакологічні впливи, які часто не тільки не об’єднані загальною логікою 

використання, але можуть суперечити один одному. За таких умов 

використання позатренувальних засобів ергогенного, тобто стимулюючого 

фізичну працездатність, характеру, повинне бути вкрай виваженим та 
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базуватися на реальних гомеостатичних змінах у організмі спортсменів і 

знанні механізмів впливу фармакологічних субстанцій. 

Тому метою даної роботи є формування ступеня обґрунтованості та 

ефективності застосування в спортивній фармакології сучасних квантових 

комп’ютерних технологій під час пошуку нових ергогенних засобів. 

Матеріал і методи. Аналіз та узагальнення даних сучасної наукової 

та науково-методичної літератури, оцінка результатів квантово-

фармакологичного аналізу для пошуку нових ергогенних фармакологічних 

засобів. 

Результати досліджень. Стимуляція фізичної працездатності та її 

методологія є в спорті тією ключовою проблемою, яка обіймає дуже багато 

різних аспектів спортивної підготовки та є невід’ємною частиною 

відновлення. Подолання труднощів, зумовлених пошуками оптимального 

режиму тренувальних навантажень в окремих заняттях і мікроциклах, 

створення адекватних умов для перебігу відновлювальних і спеціальних 

адаптаційних процесів може здійснюватися в двох напрямах: по-перше, за 

рахунок оптимізації планування навчально-тренувального процесу; по-

друге, шляхом направлено-цільового застосування різних засобів 

відновлення працездатності спортсменів [6]. 

Головним завданням скринінгових досліджень у фармакології спорту 

є необхідність комплексно оцінити не тільки вираженість ергогенного 

впливу нового медикаментозного засобу, його безпеку, виокремити 

головні точки прикладання біологічного впливу, але й суттєво скоротити 

шлях до кінцевого споживача – спортсмена [7]. Проте емпіричний пошук 

нових ергогенних субстанцій та оцінка механізмів їхньої ергогенної дії є 

дуже тривалими та, з економічної точки зору, надто витратними [8, 9]. На 

жаль, систематизовані дослідження щодо побудови алгоритму пошуку 

ергогенних властивостей у відомих біологічно активних речовин та оцінка 

їх ефективності у практиці підготовки спортсменів майже не проводяться. 

Слід враховувати, що мова йде про формування за допомогою 

спрямованого впливу на різні метаболічні шляхи власного ергогенного 

потенціалу організму, тобто про метаболітотропні речовини.  

На сьогодні однією з найсучасніших технологій пошуку нових 

ергогенних фармакологічних засобів є квантово-фармакологічні, які дають 

змогу створення та a priori прогнозування властивостей нових лікарських 

речовин. Попередньо проведений комп’ютерний скринінг заощаджує час, 

матеріали і сили при подальшому пошуку нових ергогенних засобів [10]. 

Тому дуже часто зусилля спортивних фармакологів спрямовані не на 

створення абсолютно нових медикаментозних субстанцій із заданими 

властивостями, а на скринінгу біологічно активних речовин серед вже 

відомих препаратів або дієтичних добавок, проте тільки тих, що, по-перше, 

не належать до допінгових, а, по-друге, завідомо володіють тими або 

іншими необхідними ергогенному фармакологічному засобу (ЕФЗ) 

властивостями [11, 12]. З цих позицій одним з найважливіших завдань 

сучасної фармакологічної науки, і спортивна фармакологія не є 



 

21 

виключенням, є встановлення залежностей між структурою і 

властивостями речовин. 

Дуже часто під час квантово-фармакологічних досліджень 

застосовують комп’ютерну програму PASS Inet (від англ. Prediction of 

Activity Spectra for Substances) [13, 14]. Сучасна версія комп’ютерної 

системи передбачення спектра біологічної активності PASS C&T (від англ. 

Prediction of Activity Spectra for Substances: Complex & Training) 

реалізована в 1998 році. Вона включає в себе навчальну вибірку, яка 

містить понад 45000 біологічно активних речовин з відомою біологічною 

активністю, і охоплює більше 400 фармакологічних ефектів, механізмів дії, 

а також мутагенність, канцерогенність, тератогенність і ембріотоксичність 

[15, 16]. Навчальна вибірка постійно поповнюється новою інформацією 

стосовно біологічно активних речовин, яка відбирається як з публікацій у 

науково-технічній літературі, так і з численних баз даних щодо структури 

молекул відомих науці речовин. 

Хімічна структура будь-якої молекули представлена в програмі 

PASS у вигляді оригінальних структурних дескрипторів, які мають 

універсальний характер і з досить високою точністю описують 

різноманітні залежності "структура-властивість". Аналіз результатів 

знайдених структурних дескрипторів ведеться із застосуванням принципів 

QSAR (від англ. Quantitative Structure – Activity Relationships), тобто з 

урахуванням кількісного взаємозв’язку зі структурою та активністю. 

Метод QSAR використовує так звані квантово-хімічні дескриптори – 

структурні параметри молекули лікарського засобу, які одержують на 

основі квантово-хімічних розрахунків; вони характеризують структуру 

органічної сполуки, причому так, що помічаються якісь певні особливості 

цієї структури. В принципі дескриптором може бути будь-яке число, яке 

можна розрахувати із структурної формули хімічної сполуки – 

молекулярна вага, число атомів певного типу (гібридизація), зв’язків або 

груп, молекулярний об’єм, часткові заряди на атомах та ін. [17]. 

Застосування принципів QSAR є одним із шляхів для пояснення 

механізмів дії фізіологічно активних речовин, підвищення ефективності та 

зниження вартості розробки оригінальних фармакологічних засобів, в тому 

числі, й ергогенної спрямованості [10, 18, 19]. Наприклад, під час аналізу 

молекули L-карнітину, який у спорті вищих досягнень застосовується 

переважно як засіб енергогенеруючого характеру, знайдені структурні 

дескриптори дозволили описати більше 70 видів активності, які 

притаманні молекулі L-карнітину. І хоча далеко не всі вони на сьогодні є 

емпірично підтвердженими [18], це дає підґрунтя для розширення сфери 

обґрунтованого застосування цієї фармакологічної субстанції у спорті. 

Використаний в PASS математичний алгоритм був відібраний 

шляхом цілеспрямованого аналізу та порівняння ефективності для 

вирішення подібних завдань великого числа різних методів. Показано, що 

даний алгоритм забезпечує отримання стійких у статистичному сенсі 

залежностей "структура-активність" і, відповідно, результатів прогнозу. Це 
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дуже важливо, оскільки включені в навчальну вибірку дані завжди мають 

певну неповноту як щодо охоплення усіх хімічних класів речовин, що 

володіють конкретним видом активності, так і щодо ступеня вивчення 

кожної окремої речовини стосовно наявності усіх можливих видів 

активності [20]. 

Точність прогнозу в 85 % достатня для практичного використання 

системи PASS з метою прогнозу спектру біологічної активності нових 

речовин, оскільки очікувана ймовірність випадкового вгадування одного з 

780 видів активності становить близько 0,1 % [16]. Результати прогнозу 

виводяться програмою у вигляді списку назв можливих видів активності з 

розрахованими оцінками вірогідності наявності (Ра) та відсутності (Рі) 

кожного виду активності, які мають значення від 0 до 1. Чим більшою є 

для конкретної активності величина Pa і чим меншим водночас є значення 

Pi, тим більше існуюча вірогідність підтвердити дану активність в 

експерименті. Програма PASS дає можливість обирати бажану точність 

прогнозу, але ця характеристика тісно пов’язана з повнотою прогнозу. 

Якщо при аналізі прогнозованого списку активностей для дослідження 

обираються ті види активності, для яких Pa > 90 %, то існує можливість 

виявити близько 90 % дійсно активних сполук, при цьому вірогідність 

ложнопозитивних прогнозів дуже низька; для Pa > 80% − ця можливість 

знижується до 80 % активних сполук, разом з тим вірогідність 

ложнопозитивних прогнозів підвищується; для умови Pa > Pi вірогідності 

помилок першого і другого роду однакові [10].  

За значенням показника Pa можна умовно розділити отримані види 

активності на 3 групи: 

якщо Pa > 0,7 – речовина дуже імовірно проявляє такий вид 

активності в експерименті, але майже напевно є аналогом добре відомих 

фармацевтичних препаратів; 

якщо 0,5 < Pa < 0,7 – речовина менш імовірно проявляє дану 

активність в експерименті, але може не мати аналогів; 

якщо Pa < 0,5– вірогідність прояву активності в експерименті низька, 

але речовина може бути оригінальною хімічною сполукою [21].  

Базуючись на даних комп’ютерного прогнозу, можна визначити, які 

тести найбільш адекватні для вивчення біологічної активності конкретної 

хімічної сполуки; виявити нові ефекти та механізми дії для раніше 

вивчених речовин; відібрати найбільш ймовірні базові структури нових 

ергогенних субстанцій з необхідною біологічною дією серед доступних 

для скринінгу хімічних сполук.  

Ярким прикладом обгрунтованого розширення сфери застосування 

природної субстанції є впровадження в спортивну фармакологію для 

використання на етапах підготовки спортсменів препаратів на основі L-

карнітину [18, 19, 22], які переважно застосовуються у загально-клінічній 

практиці, зокрема, кардіології, неврології та ін. [23].  

При аналізі результатів квантово-фармакологічного прогнозування 

властивостей L-карнітину встановлено 70 видів активності з Pa > 0,5, які 
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притаманні його молекулі. Одержані результати можна вважати 

інформативними, оскільки види активності з найбільшими показниками Ра 

(субстрат карнітинамінідази, інгібітор L-лізин-6-трансамінази, інгібітор 

(R)-амінопропанолдегідрогенази, інгібітор гомоцитратсинтази) дійсно 

властиві карнітину і пов’язані з його метаболізмом. З результатів 

проведеного у ході дослідження комп’ютерного прогнозування можна 

виокремити такі види біологічної активності L-карнітину, що вже 

досліджені та описані в літературі, зокрема гіполіпідемічну, 

імуномодуюючу, антигіпоксичну, кардіопротекторну та радіопротекторну. 

Однак було встановлено й нові, не описані та не досліджені раніше 

фармакологічні властивості L-карнітину, такі як мембраностабілізуюча, 

антиагрегантна та стимулююча фібринолітичну систему. Крім того, 

переважна більшість отриманих видів активності L-карнітину пов’язана з 

впливом на ферменти або рецептори, що дає змогу поглибити уявлення 

про механізми дії цієї сполуки. Так, цікавою є знайдена агоністична 

активність карнітину по відношенню до ГАМК-С-рецепторів та 

гліцинового сайту NMDA-рецепторів. Вказані рецептори розповсюджені в 

центральній нервовій системі, й їхня взаємодія з карнітином може 

пояснити широкий спектр нейромодулюючої активності препаратів на 

основі L-карнітину. Перспективними для зростання фізичної 

працездатності можуть бути встановлені в нашому дослідженні 

властивості L-карнітину інгібувати АТФ-азу протеасом, оскільки даний 

тип активності характерний для деяких ергогенних, хоча й заборонених на 

сьогодні засобів (AICAR та GW 16) [24]; тому пошук аналогів таких 

субстанцій є доцільним. Також є цікавими для розвитку спортивної науки 

у питанні покращання енергозабезпечення та елімінації накопичених 

токсичних продуктів обміну та потребують подальшого 

експериментального вивчення механізми встановленої в ході квантово-

фармакологічного прогнозування взаємодії карнітину з каталазою, 

креатиназою, НАДФ-оксидазою та ГАМК-амінотрансферазою; 

недослідженим також залишається питання про взаємодію карнітину з 

кіназою бета-адренорецепторів. 

Багатобічна дія такої біологічно активної молекули як L-карнітин, її 

участь у різних ланках метаболічного забезпечення різнобічних функцій 

організму, що мають відношення до фізичних навантажень, дає підстави 

для використовування його як компоненту схем фармакологічного 

забезпечення. Знання властивостей молекули L-карнітину дасть змогу 

розширити наші уявлення про механізми дії засобів на його основі та 

більш обґрунтовано застосовувати їх у спортивній медицині та в практиці 

підготовки спортсменів. 

В літературі описано багато різновидів фармакологічної дії L-

карнітину – метаболічна, детоксикуюча, антигіпоксична, репаративна. 

Існуючі дані свідчать про наявність енерготропного, нейромодулюючого 

механізмів дії L-карнітину, а також ноотропної активності при тривалому 

його застосуванні. При ідіопатичних і мітохондріальних кардіоміопатіях 
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під впливом L-карнітину відзначене достовірне підвищення функції 

викиду лівого шлуночка й зниження ступеня недостатності кровообігу, 

поліпшення споживання кисню мітохондріями й збільшення 

скорочувальної здатності міокарда без збільшення тиску в лівому 

шлуночку. Результати одного з найбільших рандомізованих клінічних 

досліджень із застосуванням L-карнітину – CEDIM – показали, що тривала 

терапія за допомогою даного препарату в досить високих дозах у хворих 

на інфаркт міокарда обмежує дилатацію лівого шлуночка [25]. Важливою 

властивістю L-карнітину також є його здатність знижувати вміст 

холестерину в організмі й сповільнювати утворення судинних 

атеросклеротичних бляшок. Найбільш вивченою є антигіпоксична дія L-

карнітину, пов’язана із блокадою транспорту жирних кислот у мітохондрії. 

Роботи стосовно впливу L-карнітину на червону ланку крові зв’явилися 

лише останнім часом, здебільшого не торкаються питань застосування у 

спортсменів і носять поодинокий характер [26]. 

У спортивній практиці L-карнітин, беручи участь в енергетичних 

процесах, що відбуваються в мітохондріях, підвищує фізичну витривалість 

і здатність організму до відновлення [27]. В аеробних видах спорту L-

карнітин необхідний для підвищення загальної й спеціальної витривалості. 

Максимального збільшення енергетичних ресурсів можна досягти при 

сполученні прийому L-карнітину з підвищеною кількістю жирів у раціоні, 

що дозволить уникнути зниження маси тіла в процесі тренувань. L-

карнітин сприяє посиленню детоксикаційної функції печінки, синтезу 

білка й глікогену, більш активному розщепленню молочної й 

піровиноградної кислот, які накопичуються при інтенсивних фізичних 

навантаженнях [28]. L-карнітин сприяє підвищенню витривалості й у 

видах спорту з переважним розвитком анаеробного механізму 

енергозабезпечення, зокрема, таких як важка атлетика, бодібілдинг і 

пауерліфтинг, які вимагають більших силових витрат. L-карнітин успішно 

допомагає організму справлятися з перетренованістю й перевтомoю, 

головною причиною яких є падіння енергетичного потенціалу нервових 

центрів, що забезпечують рух. Фізичні вправи, що властиві представникам 

різних видів спорту, прискорюють метаболізм L-карнітину, а його 

застосування, в свою чергу, підвищує поріг субмаксимального фізичного 

зусилля [29].  

Усе вищенаведене обґрунтовує доцільність використання у 

представників різних видів спорту на різних етапах підготовки засобів на 

основі L-карнітину, нові біологічні властивості якого було спрогнозовано 

саме за допомогою квантово-фармакологічних технологій. 

Висновки. Таким чином, сучасні квантово-фармакологічні 

технології дають змогу прогнозування біологічних властивостей тих або 

інших речовин з метою подальшого використання у спорті вищих 

досягнень або розширення сфери використання тих субстанцій, що вже 

застосовуються у практиці спортивної фармакології та спортивної 

медицини. Це допомогає суттєво підвищити точність прогнозу майбутніх 
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фармакологічних властивостей нового ЕФЗ, заощадити матеріальні 

ресурси та час на пошук субстанцій, що можуть бути використані у 

подальшому як ергогенні засоби. 

 

Автори висловлюють щиру подяку співробітникам кафедри 

фармакології та клінічної фармакології Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця та зокрема її завідувачу доктору 

медичних наук, члену-кореспонденту НАН та НАМН України І.С. Чекману 

за допомогу в проведенні дослідження. 
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ЄВРОСОЮЗУ 
Анотація. Проведено аналіз мікробіологічних показників питної 

води, визначених у ДСанПіН 2.2.4-171-10 та Директиві 98/83/ЄС. У статті 

обговорено особливості українських регламентів для питної води та  

встановлено  їх відповідність європейським стандартам загалом. 

Ключові слова: питна вода, мікробіологічні показники, стандарти, 

регламентація. 
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COMPARISON OF MICROBIOLOGICAL PARAMETERS OF 

DRINKING WATER IN REGULATIONS OF UKRAINE AND EU 

Summary. The analysis of microbiological parameters of drinking water 

as defined in 2.2.4-171-10 STATE STANDARDS and Directive 98/83/EU  has 

been done. The article discussed the peculiarities of Ukrainian regulations for 

drinking water and installed their compliance with European standards in 

general. 

Key words: drinking water, microbiological parameters, standards, 

regulation. 

 

Вода має важливе значення для здоров'я людини у будь-якій формі  її 

використання: як питна вода, у виробництві харчових продуктів, у побуті, 

в рекреаційних цілях. Проблема безпечності питної води залишається дуже 

актуальною у світі. Період з 2005 до 2015 року Генеральною Асамблеєю 

ООН було проголошено Міжнародним десятиліттям дій «Вода для життя». 

Генасамблея закликала уряди і міжнародні організації активізувати 
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зусилля щодо забезпечення кожної людини чистою питною водою, 

виділяючи фінансові кошти і передаючи країнам, що розвиваються, 

відповідні технології. 

Контроль за якістю питної води, який включає розробку стандартів її 

безпечності, є одним із пріоритетних напрямків діяльності Всесвітньої 

Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ), як спеціалізованої установи 

Організації Об'єднаних Націй. ВООЗ розробило серію рекомендацій щодо 

забезпечення якості води, в тому числі питної, безпечного використання 

стічних вод, а також безпечних рекреаційних водних середовищ. 

"Керівництво з контролю якості питної води",  видане ВООЗ у 1984 році 

(переглянуте й доповнене в 1992 і 2004 рр.) є основним стандартом, на 

підставі якого розробляються нормативи інших держав [1]. У країнах 

Європи діють регіональні стандарти розроблені на основі Директиви про 

якість води, призначеної для споживання людиною 98/83/ЄС [2]. Ця 

Директива  була  запропонована Радою Європейського Союзу (ЄС)  3 

листопада 1998 р.,  а її вимоги є обов’язковими для  країн учасниць ЄС. 

Метою Директиви 98/83/ЄС є захист людського здоров’я від шкідливих 

впливів будь-якого забруднення води, призначеної для споживання 

людиною. 

Стандарти якості та безпечності води включають мікробіологічні і 

хімічні параметри, їхні параметричні значення та одиниці виміру, 

індикаторні параметри (кольоровість, запах, присмак, каламутність, 

водневий показник (рН) та ін.). Параметри радіоактивності включають 

концентрацію тритію і загальну дозу іонізуючого опромінювання та їхні 

параметричні значення. Згідно зі ст.4 Директиви 98/83/ЄС безпечність та 

чистота питної води забезпечуються відсутністю в ній будь-яких 

мікроорганізмів та паразитів, будь-яких речовин, які, у сукупності або 

концентрації, становлять потенційну загрозу здоров’ю людини, та 

відповідає мінімальним вимогам стандартів якості питної води, що 

наведені в ст.5 Директиви. Мікробіологічні показники питної води згідно з 

Директивою 98/83/ЄС подано у Таблиці 1 [2]. 

Таблиця 1 

Мікробіологічні показники питної води відповідно до Директиви про 

якість води, призначеної для споживання людиною 98/83 ЄС 
Показники Допустима кількість/ Об’єм 

Кишкова паличка/E.coli 0/100 мл 

 Ентерококи/Enterococcі 0/100 мл 

Для  води у пляшках чи контейнерах для продажу  

Кишкова паличка/E.coli 0/250мл 

Ентерококи/Enterococcі 0/250мл 

Pseudomonas aeruginosa 0/250мл 

Загальне мікробне число  

за 22 °C 

за 37°C 

 

100/мл 

20/мл 

В Україні з метою забезпечення гарантованого Конституцією 

України прав громадян на достатній життєвий  рівень та   екологічну   
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безпеку, шляхом  забезпечення  питною  водою  в необхідних обсягах та 

відповідно до встановлених нормативів,   було прийнято загальнодержавну 

цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки. Для  

розв'язання  проблеми  було визначено  основні напрямки роботи   серед 

яких доведення  якості  питної  води до вимог державних стандартів та 

приведення нормативно-правової   бази   у сфері питного водопостачання  

та  водовідве-дення  у відповідність зі стандартами Європейського Союзу з  

урахуванням  національних  особливостей. [3] В Україні наказом МОЗ 

України від 12 травня 2010 року № 400 затверджені Державні санітарні 

норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10 - далі Санітарні норми) [4]. 

Цей наказ набрав чинності з 16.07.2010, окремі його положення з 1 січня 

2015 року, а деякі вступлять в силу з 1 січня 2020 року (див.Табл.2). 

Мікробіологічні показники епідемічної безпеки згідно з ДСанПіН 2.2.4-

171-10 подано у таблиці 2. 

Необхідно відмітити, що в Директиві Ради ЄС 98/83/ЕС встановлені 

вимоги до показників якості та безпечності води питної без поділу її на 

водопровідну, з колодязів (каптажів джерел) та фасовану воду. В Україні в 

Санітарних нормах вимоги встановлюються окремо для водопровідної 

води, окремо для води з колодязів (каптажних джерел) та окремо для води 

фасованої.  

Таблиця 2 

Мікробіологічні показники епідемічної безпеки питної води 

 згідно з Державними санітарними нормами та правилами "Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" 

 
№ 

з/п 

Найменування 

показників 

Одиниці 

виміру 

Нормативи для питної води 

  

 

 Водопровідної, 

з пунктів 

розливу та 

бюветів 

З колодязів та 

каптажів 

Фасованої 

1 

Загальне мікробне 

число за умов 

37º С / 24 год* 

 

КУО/ 

куб. см 

 

≤ 100  

(50)** 

 

Не визначається 

 

≤ 20 

2 

Загальне мікробне 

число за умов 

22º С/ 72 год 

 

КУО/ 

куб.см 

 

Не визначається 

 

Не визначається 

 

≤ 100 

3 
Загальні 

коліформи*** 

КУО/ 

100 куб.см 
Відсутність ≤ 1 Відсутність 

4 
Кишкова 

паличка*** 

КУО/ 

100 куб.см 
Відсутність Відсутність Відсутність 

5 Ентерококи*** 
КУО/ 

100 куб.см 
Відсутність Не визначається Відсутність 

6 
Синьогнійна 

паличка 

КУО/ 

100 куб.см 
Не визначається Не визначається Відсутність 
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Продовження табл. 2 

7 
Патогенні 

ентеробактерії 

Наявність у 

1 куб.дм 
Відсутність Відсутність Відсутність 

8 Коліфаги**** 
БУО/ 

1 куб.дм 
Відсутність Відсутність Відсутність 

9 

Ентеровіруси, 

Аденовіруси, 

антигени 

ротавірусів, 

реовірусів, 

гепатиту А та інш. 

Наявність у 

10 куб.дм 
Відсутність Відсутність Відсутність 

* Для 95%  проб води,  відібраних з водопровідної мережі,  що досліджувались 

протягом року. 

 ** Через  10  років  з  часу  набрання  чинності  Санітарними нормами.  

 *** Для 98%  проб води, відібраних з водопровідної мережі, що досліджувались 

протягом року 

**** Визначають  додатково  у  питній  воді   з   поверхневих  вододжерел  у місцях її 
надходження з очисних споруд в розподільну мережу, а також в ґрунтових водах. 

 

Для водопровідної води спільними в ДСанПіН 2.2.4-171-10  та 

Директиві 98/83/EC є  вимога визначення кишкової палички та 

ентерококів. В українському нормативному документі крім цього 

встановлено необхідність визначення інших індикаторів фекального 

забруднення, а саме наявності загальних коліформ, патогенних 

ентеробактерій та вірусів. Також в Санітарних нормах є вимога підрахунку 

загального мікробного числа.  Цей показник вказує на забруднення води, 

хоча не має прямого зв’язку з наявністю патогенних бактерій. Отже 

український регламент є суворішим у напрямку встановлення будь-якого 

мікробного забруднення, а для виявлення фекального забруднення має 

більше  індикаторів. 

 Згідно з Санітарними нормами для  контролю питної води з криниць 

та каптажних джерел встановлено визначення загальних коліформ, 

кишкової палички, патогенних ентеробактерій та вірусів. Усі вказані 

показники є індикаторами фекального забруднення.  

Вимоги до фасованої води суттєво відрізняються від вимог для 

водопровідної води. Особливістю є  підрахунок загального мікробного 

числа у відібраних зразках за різних умов культивування та визначення 

наявності синьогнійної палички (P.aeruginosa). Бактерії виду P.aeruginosa 

належать до мікроорганізмів власної мікрофлори води, місцем звичайного 

їх знаходження може бути  ґрунт та рослини. У той же час вони мають 

велику адаптивну здатність і  вірулентність. Виявлення таких 

мікроорганізмів у  питній воді може свідчити про не достатній рівень її 

обробки [5]. Звертає увагу суворіша вимога Директиви 98/83/EC, щодо 

відсутності визначених мікроорганізмів у 250 мл відібраних зразків, на 

противагу вітчизняному регламенту "відсутність у 100 мл зразка". Для 

фасованої питної води  кількість регламентованих показників згідно 
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європейського стандарту є меншою ніж визначено у Санітарних нормах і 

правилах. 

Отже, сучасні  вітчизняні регламенти мікробіологічних показників 

безпечності питної води є наближеними до стандартів ЄС і загалом 

відповідають їх вимогам. Виявлені відмінності зумовлені особливостями 

стану водозабезпечення населення нашої країни. Більша кількість 

індикаторів фекального забруднення є раціональною для своєчасного 

виявлення ризиків поширення патогенних мікроорганізмів через воду. 

Контроль якості питної води має бути у центрі уваги як 

представників місцевого самоуправління так і спеціалістів. Постійний 

моніторинг захворюваності населення на інфекції що передаються через 

воду, стану джерел водопостачання, якості та безпечності питної води всіх 

категорій  дасть змогу у майбутньому вносити зміни до чинних Санітарних 

норм відповідно до нових умов. 
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Проблема «зелёных насаждений» - это одна из острых экологических 

проблем на сегодняшний день. Вырубка лесов, уничтожение зелени в 

городах могут повлечь за собой разрушительные последствия. Это будет 

сказываться на людях, на животных, на природе, на будущем.  

С ростом города, развитием его промышленности становится все 

более сложной проблема охраны окружающей среды. Город динамично 

«растёт» по всем ступеням. Но самой заметной из них является рост 

территории. Для этого вырубаются леса, губится много деревьев. 

Главной проблемой и задачей является озеленение городов. Зелень 

парков и садов, опрятные улицы не только украшают город, но и 

оказывают на него «оздоровительное» воздействие. 

Главными функциями зелёных насаждений можно назвать такие, как 

санитарно-гигиеническая, рекреационная, структурно-планировочная, 

декоративно-художественная, обязательными требованиями к системе 

озеленения – равномерность и непрерывность. Основными же элементами 

системы озеленения города являются парки, сады, озеленённые 

территории жилых и промышленных районов набережные, бульвары, 

скверы, защитные зоны.  

С учётом удовлетворения всех потребностях населения, площадь 

городских парков должна быть не менее 16 га, парков планировочных 

районов - 11 га, садов жилых районов – 3 га,  скверов - 0, 5 га. В общем 

балансе территория парков, садов и скверов площадь озеленённых 

территорий должна составлять не менее 70% . 

Зелёные насаждения в городе улучшают микроклимат городской 

территории, создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, 

предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены зданий и 

тротуары. Это может быть достигнуто при сохранении естественных 

зелёных массивов в жилых зонах.  

Велика роль зелёных насаждений в очистке воздуха городов. Дерево 

средней величины за 24 часа восстанавливает столько кислорода, сколько 

необходимо для дыхания трёх человек. За один тёплый солнечный день 

гектар леса поглощает из воздуха 220- 280 углекислого газа и выделяет 18-

200 кг кислорода. С 1 м
2
 испаряется до 200 г/ч воды, что значительно 

увлажняет воздух.  
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В летние дни на дорожке у газона температура воздуха на высоте 

роста человека почти на 2,5°С ниже, чем на асфальтированной мостовой. 

Газон задерживает заносимую ветром пыль и обладает фитонцидным 

действием. Вблизи зеленого ковра легко дышится. Не случайно в 

последнее время в практике озеленения все чаще отдаётся предпочтение 

ландшафтному или свободному стилю проектирования благоустраиваемой 

территории, при котором 60% и более отводится под газон.  

В жару над нагретым асфальтом и раскалёнными железными 

крышами домов образуются восходящие потоки тёплого воздуха, 

поднимающие мельчайшие частицы пыли, которые долго держатся в 

воздухе. А над старым парком, разбитым в центре города возникают 

нисходящие потоки воздуха, потому что поверхность листьев значительно 

прохладнее асфальта и железа. Пыль, увлекаемая нисходящими потоками 

воздуха, оседает на листьях. Один гектар деревьев хвойных пород 

задерживает за год до 40 т пыли, а лиственных около 100 т.  

Практика показала, что достаточно эффективным средством борьбы 

с вредными выбросами автомобильного транспорта являются полосы 

зелёных насаждений, эффективность которых может варьироваться в 

довольно широких пределах - от 7% до 35%.  Крупные лесопарковые 

клинья могут быть активными проводниками чистого воздуха в 

центральные районы города.  

Качество воздушных масс значительно улучшается, если они 

проходят над лесопарками и парками, площадь которых составляет в 60-

100 га. При этом количество взвешенных примесей снижается на 1- 40%, 

что приводит к повышению интенсивности ультрафиолетовой радиации на 

15-25%. 

В зависимости от величины города, его народно-хозяйственного 

профиля, плотности застройки, природно-климатических особенностей, 

породный состав насаждений будет различным. В крупных 

индустриальных центрах, где создаётся наибольшая угроза санитарному 

состоянию воздушного бассейна, для оздоровления городской среды в 

окрестностях заводов рекомендуется высаживать  клён американский, иву 

белую, тополь канадский, крушину ломкую, казацкий и виргинский 

можжевельник, дуб черенчатый, бузину красную. 

Древесно-кустарниковая растительность обладает избирательной 

способностью по отношению к вредным примесям и в связи с этим 

обладает различной устойчивостью к ним. Газопоглотительная 

способность отдельных пород в зависимости от личных концентраций 

вредных газов в воздухе неодинакова. Исследования, проведённые 

Ю.З. Кулагиным(1968), показали, что тополь бальзамический является 

наилучшим «санитаром» в зоне сильной постоянно загазованности. 

Лучшими поглотительными качествами обладают липа мелколистная, 

ясень, сирены и жимолость. В зоне слабой периодической загазованности 

большее количество серы поглощают листья тополя, ясеня, сирени, 

жимолости, липы, меньше – вяза, черёмухи, клёна.  
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Защитные функции растений зависят от степени их 

чувствительности к различным загрязняющим веществам. В М. 

Рябинин(1965) установил, что предельно допустимая среднесуточная 

концентрация сернистого ангидрида для лиственницы сибирской равна 

0,25 мг/м
3
, сосны обыкновенной - 0,40 мг/м

3
 липы мелколистой - 0,60 

мг/м
3
, ели обыкновенной и клёна остролистного по 0,70 мг/м

3
. Если 

концентрация вредных газов превышает предельно допустимые нормы, то 

клетки растений разрушаются и это приводит к угнетению роста и 

развития, а иногда и к гибели растений. 

Существуют аэроионы лёгкие, которые могут нести отрицательный 

или положительный заряд, и тяжёлые положительно заряженные. 

Наиболее благоприятное воздействие на окружающую среду оказывают 

лёгкие отрицательные ионы. Носителями положительно заряженных 

тяжёлых ионов обычно являются ионизированные молекулы дыма, 

водяной пыл, паров, загрязняющих воздух. Следовательно, чистота 

воздуха в значительной мере определяется соотношением количества 

лёгких ионов, оздоравливающих атмосферу, и тяжёлых ионов, 

загрязняющих воздух. 

Существенной качественной особенностью кислорода, 

вырабатываемого зелёными насаждениями, является насыщенность его 

ионами, несущими отрицательный заряд, в чем и проявляется 

благотворное влияние растительности на состояние человеческого 

организма. Для более ясного представления можно привести следующие 

данные: число лёгких ионов в 1 см3 воздуха над лесами составляет 2000- 

3000, в городском парке – 800, в промышленном районе 200-400, в 

закрытом многолюдном помещении 25-100. 

На ионизацию воздуха влияет как степень озеленения, так и 

природный состав растений. Лучшими ионизаторами воздуха являются 

смешанные хвойно-лиственные насаждения. Сосновые насаждения только 

в зрелом возрасте оказывают благоприятное воздействие на его 

ионизацию. 

По мнению некоторых авторов, летучие вещества цветущих 

растений также способствуют повышению в воздухе концентрации лёгких 

ионов. По данным В.Н. Власюка(1976), ионизация лесного кислорода в 2-3 

раза выше по сравнению с морским, и в 5-10 раз с кислородом атмосферы 

городов. Поэтому леса, образующие зелёный пояс вокруг городов, 

оказывают значительное благотворное воздействие на оздоровление 

городской среды, в частности обогащают воздушный бассейн лёгкими 

ионами.  

В наибольшей мере способствуют повышению концентрации лёгких 

ионов в воздухе:  акация белая, берёза карельская, тополелистная и 

японская, дуб красный и черенчатый, ива белая и плакучая, клён 

серебристый и красный, лиственница сибирская, пихта сибирская, рябина 

обыкновенная, сирены обыкновенная, тополь чёрный. Также растения 



 

36 

усваивают солнечную энергию и создают из минеральных веществ почвы 

и воды в процессе фотосинтеза углеводы и другие органические вещества. 

К санитарно-гигиеническим свойствам растений относится их 

способность выделять особые летучие органические соединения, 

называемые фитонцидами, которые убивают болезнетворные бактерии или 

задерживают их развитие. Эти свойства приобретают особую ценность в 

условиях города, где воздух содержит в 10 раз больше болезнетворных 

растений, чем воздух полей и лесов.  

В чистых сосновых лесах и лесах с преобладанием сосны (до 60%) 

бактериальная загрязнённость воздуха в 2 раза меньше, чем в берёзовых. 

Из древесно-кустарниковых пород, обладающих антибактериальными 

свойствами, положительно влияющими на состояние воздушной среды 

городов, следует назвать акацию белую, барбарис, берёзу бородавчатую, 

грушу, граб, дуб, ель, жасмин, жимолость, иву, калину, каштан, клён, 

лиственницу, липу, можжевельник, пихту, сирень, сосну, тополь, 

черёмуху, яблоко. Фитoнцидной активностью обладают и травянистые 

растения газонные травы, цветы и лианы.    

На интенсивность выделения растениями фитонцидов влияют 

сезонность, стадии вегетации, почвенно-климатические условия, время 

суток. Максимальную антибактериальную активность большинство 

растений проявляют в летний период. Поэтому некоторые из них можно 

использовать в качестве лечебного материала.  

Недостаточное озеленение городских микрорайонов и кварталов, 

нерациональная застройка, интенсивное развитие автотранспорта и другие 

факторы создают повышенный шумовой фон города. Борьба с шумом в 

городах – острая гигиеническая проблема, обусловленная 

усиливающимися темпами урбанизации. Шум не только травмирует 

психику, разрушает здоровье, снижает физические и умственные 

способности человека.  

Исследования показали, что характер нарушений функций 

человеческого организма, вызываемый шумом, идентичен нарушениям 

при действии на некоторых ядовитых препаратов.  

Различные породы растений характеризуется разной способностью 

защиты от шума. По данным венгерских исследователей, хвойные породы 

(ель и сосна) по сравнению с лиственными (древесные и кустарниковые) 

лучше регулируют шумовой режим.  

По мере удаления от магистрали на 50 м лиственные древесные 

насаждения (акация, тополь, дуб) снижают уровень звука на 4,2 дБ, 

лиственные кустарниковые на 6 дБ, ель на 7 дБ и сосна 9 дБ; при удалении 

от магистрали на 250 соответственно - 10, 14, 15,5 и 17,5 дБ. 

Исследования показали, что лиственные породы способны 

поглощать до 25% звуковой энергии, a 74% её отражать и рассеивать. 

лучшими в этом отношении из хвойных пород являются туя, из 

лиственных – липа, граб и другие.  
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Шумозащитная функция в определённой степени зависит от приёмов 

озеленения. Однорядная посадка деревьев с живой изгородью из 

кустарника шириной в 10 м снижает уровень шума на 3-4 дБ. Такая же 

посадка, но двухрядная шириной 20-30 на 8 дБ, 3-4 -рядная посадка 

шириной 25-30 м на 8-10 дБ, бульвар шириной 70 м с рядовой и групповой 

посадкой деревьев и кустарников на 10- 14 дБ, многорядная посада 

зелёный массив шириной 100 м - на 12-15 дБ.  

Высокий эффект защиты от шума достигается при размещении 

зелёных насаждений вблизи источников и шума и одновременно 

защищаемого объекта. Полное и всестороннее использование зелёных 

насаждений приводит к оздоровлению городской среды. Защитные 

свойства растений во многом зависят от тех экологических условий, в 

которых они находятся. В городских условиях оптимальными для роста и 

развития многих растений являются парки площадью 50-100 га и сады, 

несколько худшими бульвары и скверы и неблагоприятными 

асфальтированные улицы. 

Город Славянск, в котором мы живём, имеет статус города-курорта. 

Озеленение нашего города должно обеспечить оптимальное соотношение 

между естественными и искусственными компонентами окружающей 

среды, чтобы усилить оздоровительное воздействие природы на человека и 

свести к минимуму отрицательный эффект промышленного развития. Эта 

проблема может быть решена при активном сотрудничестве 

общественности  и городской власти (таблица 1). 

Таблица 1 

Проблемы озеленения города Славянска и концепции их 

решения 

Проблемные задачи Решения 

Площадь насаждений общего 

пользования – 60 га, что составляет 

4,9 м/чел. (норма 18 м/чел.) 

Необходимость дополнительных 

зелёных насаждений на территории 

147 га  

Заболачивание территории парка, 

частичная гибель насаждений 

Проведение сложных 

гидротехнических мелиораций, 

создание живописных полян с 

красивыми группами деревьев и 

кустарников, а также газонов и 

композиций из цветов. 

Массовые усыхания деревьев 

семейства ивовых на территории 

курорта 

Проведение реконструктивных 

работ  

Недостаточный уход за зелёными 

насаждениями, их засорённость, 

наличие аварийных деревьев, 

отсутствие цветников 

Вводить в лиственные насаждения 

хвойные породы, создание газонов с 

зелёным ковром, цветочных посадок 
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Продовження табл. 1 

Большое количество вредных для 

дыхания примесей, содержащихся в 

воздухе 

Посадка разнообразных деревьев и 

кустарников, устойчивых данным 

условиям произрастания (ель, 

лиственница, можжевельник, сосна, 

туя, рябина, калина) 

Озеленение наклонных 

поверхностей и ступенчатых террас 

для задержки оползней и 

размываний 

Насаждение деревьев, кустарников 

и трав с мощной корневой системой 

(сосна, клен татарский, 

можжевельники, акация белая и 

жёлтая) 

Отсутствие декоративного 

питомника и недостаточность 

обслуживающего персонала 

Комплектация штата по решению 

проблемы один м тер на 10-20 га и 2 

рабочих человека на 1 га 

насаждений  

Максимальная механизация работ 

по озеленению. 

Закупка газонокосилок поливочных 

машин, оборудования по 

регенерации газонов 

 

Формирование газового состава атмосферного воздуха находится в 

прямой зависимости от растительного мира: растения обогащают дух 

кислородом, полезными для здоровья человека фитонцидами и лёгкими 

ионами, поглощают углекислый газ. Зелёные растения смягчают климат. 

Растения усваивают солнечную энергию и создают из минеральных 

веществ почвы и воды в процессе фотосинтеза углеводы и другие 

органические вещества.  

Без растительного мира жизнь человека и животного мира 

невозможна. Животные, исключая хищников, питаются только 

растениями. Растения не только выполняют свою биологическую и 

экологическую функцию, но их разнообразие и красочность всегда «радует 

глаз» человека. Так же некоторая растительность является лечебным 

материалом. Наша задача заключается только в одном - охранять природу! 
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АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ
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ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”,  

кафедра мікробіології та вірусології 

ВПЛИВ АДЕНОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ 

ШЛЯХІВ НА РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНО-КОМПЕНСАТОРНИХ 

ПРОЦЕСІВ І КЛІТИННУ РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ 

СПОРТСМЕНІВ 

Анотація. У спортсменів віком 22,17±1,88 років з аденовірусною 

інфекцією формується тенденція до підвищення адаптаційно-

компенсаторних процесів на 12,90% і рівня клітинної реактивності 

організму – на 13,85%. Таке підвищення обумовлене тим, що у 

спортсменів підвищується абсолютна кількість загального пулу 

лейкоцитів, абсолютна і відносна кількість паличкоядерних нейтрофільних 

гранулоцитів у 2,18 рази і на 84,05% відповідно. Зростає абсолютна 

кількість агранулоцитів на 32,89% за рахунок збільшення абсолютної 

кількості лімфоцитів на 30,30%, моноцитів/макрофагів – на 48,15% та 

підвищується швидкість зсідання еритроцитів на 41,76%.  

Ключові слова: спортсмени, аденовірусна інфекція, адаптація, 

клітинна реактивність. 
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INFLUENCE ADENOVIRAL INFECTION OF UPPER 

RESPIRATORY TRACT TO THE LEVEL OF ADAPTIVE-

COMPENSATORY PROCESSES AND CELL REACTIVITY ATHLETES 
Abstract. Athletes aged 22,17 ± 1,88 years of adenoviral infection 

emerging tendency to increase adaptive-compensatory processes at the level of 

12.90% and cell reactivity - at 13.85%. This increase is due to the fact that the 

athletes increased absolute amount of the total pool of leukocytes, absolute and 

relative number of band neutrophils in 2.18 times and 84.05% respectively. 

Growing absolute number agranulocyte to 32.89% due to an increase in the 

absolute number of lymphocytes at 30.30%, monocytes/macrophages - to 

48.15% and increases the rate of clotting of red blood cells to 41.76%. 

 

Аденовірусні захворювання – гострий інфекційний процес, який 

характеризується ураженням респіраторного тракту, очей, лімфоїдної 

тканини. Локалізації патологічного процесу можуть поєднуватись між 

собою у різних варіантах. За провідною маніфестацією виділяють різні 

клінічні форми. Найбільш вивченими є фарингоконьюнктивальна 
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лихоманка, гострі респіраторні захворювання, епідемічний 

кератоконьюнктивіт.  

Найбільш часто запальний процес при аденовірусній інфекції 

локалізується у вхідних воротах – у верхній частині респіраторного тракту, 

викликаючи гостре респіраторне захворювання або фаринго-

коньюнктивальну лихоманку. У 29,5% хворих розвивається діарея 

аденовірусної етіології. В перші дні захворювання аденовіруси 

персистують у верхніх дихальних шляхах і дещо пізніше вони попадають у 

кишечник і захворювання перебігає із запальним процесом у верхніх 

дихальних шляхах та діареєю. При цьому доведена віремія за тяжких форм 

аденовірусної інфекції.  

Аденовірусні захворювання характеризуються тривалою 

лихоманкою і катаральними явищами зі значним ексудативним 

компонентом. Захворювання не супроводжується вираженою 

інтоксикацією особливо на початку захворювання. Для аденовірусної 

інфекції характерна неодночасність появи клінічних і параклінічних 

проявів, а також поєднання ураження слизової оболонки респіраторного 

тракту і кон’юнктиви ока, що слугує диференційною ознакою від інших 

гострих вірусних інфекцій. Часто у період спалаху аденовірусної інфекції, 

яка перебігає у легкій формі, спортсмени втрачають рівень їх результатів 

на тренувальних майданчиках [4]. Тому нами зроблена спроба виявити 

рівень адаптаційно-компенсаторної активності і, пов’язаною з нею 

клітинної реактивності організму спортсменів, уражених аденовірусною 

інфекцією. 

Мета: дослідити рівень адаптаційно-компенсаторної активності і 

клітинної реактивності організму спортсменів. 

Матеріали і методи: проведено клініко-параклінічне обстеження 27 

спортсменів віком 17-25 років (середній вік 22,18±1,28 років) контрольну 

групу склали 21 спортсмен, що не хворіли жодним захворюванням 

протягом останніх шести місяців, віком 17-25 років (середній вік 

22,14±1,37 років). 

Одним із фундаментальних методів клініко-лабораторного 

обстеження хворих і практично здорових людей, в тому числі спортсменів, 

набуває все більшого значення імуно-гематологічна діагностика, що надає 

чітку інформацію про стан здоров’я і фізичний розвиток людини. Для 

оптимізації достовірності та інформативності результатів дослідження 

розробляються нові і різноманітні гематологічні аналізатори. Для 

встановлення рівня адаптаційного напруження і поєднаної з ним клітинної 

реактивності організму практично здорових людей та хворих на різні 

нозологічні хвороби використовують автоматичний гематологічний 

аналізатор серії НВ. Для дослідження у хворих на аденовірусну інфекцію 

та практично здорових людей забирали цільну кров, яку поміщали у чисту 

пробірку з антикоагулянтом ЕДТА-К2·2Н2О, який зберігає структуру 

лейкоцитів, лімфоцитів, моноцитів/макрофагів та еритроцитів і запобігає 

скупченню тромбоцитів. Процес підрахунку абсолютної і відносної 
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кількості основних популяцій імунокомпетентних клітин здійснювали 

згідно інструкції щодо експлуатації автоматичного гематологічного 

аналізатора серії НВ. Імуно-гематологічні коефіцієнти та індекси 

розраховували за методами, описаними у роботах [1,2,3]. 

Одержані цифрові результати опрацьовували за допомогою 

прикладних програм MYSTAT (USA). Достовірність даних за належних 

вибірок розраховували за t-критерієм Student (при розподілі масивів 

близьких до нормальних). Різницю вважали достовірною за Р<0,05. 

Одержані результати та їх обговорення. Провідну роль у 

забезпеченні адаптаційної діяльності організму відіграє система крові. Її 

роль визначається, насамперед, її функцією транспорту поживних речовин 

і кисню – осногвних джерел енергії дії клітин і тканин. Також система 

крові є одним з найвавжливіших носіїв інформації про процеси, що 

протікають на рівні тканинних структур, а імунокомпетентні клітини крові 

дуже чутливі до змін зовнішнього середовища проживання – і 

внутрішнього стану організму (патологічного процесу, захворювання, 

морально-психічного стану, тощо). На сьогоднішній день запропоновано 

порівняно прості критерії оцінки загальних адаптаційних реакцій, що 

розвиваються в організмі при неспецифічних і специфічних чинниках. 

Оцінка адаптаційних процесів проводиться за значенням адаптаційного 

індексу, який визначається за співвідношенням лімфоцитів і 

сегментоядерних нейтрофільних гранулоцитів. Клітинна реактивність 

визначається за значенням імуно-гематологічних індексів і коефіцієнтів. 

Тому першим і необхідним етапом досліджень було встановлення 

абсолютної і відносної кількості основних популяцій імукокомпетентних 

клітин у периферичній крові. 

У спортсменів, хворих на аденовірусну інфекцію підвищується 

абсолютна кількість лейкоцитів на 19,76%, абсолютна і відносна кількість 

паличкоядерних нейтрофільних гранулоцитів – у 2,18 рази і на 76,68% 

відповідно, абсолютна кількість агранулоцитів – 32,89%, моноцитів – на 

48,15%, відносна кількість моноцитів – на 23,97%, відповідно 

підвищується швидкісь зсідання еритроцитів на 41,76%. Перераховані 

зміни абсолютної і відносної кількості основних популяцій 

імунокомпетентних клітин засвідчують про наявність помірного 

запального процесу в організмі спортсменів, але вони не зупиняли 

тренування. 

Зростання відносної кількості агранулоцитів на 10,68%, лімфоцитів – 

на 23,97%, а також абсолютної кількості лімфоцитів і моноцитів свідчить 

про формування специфічної імунної відповіді на збудник захворювання. 

Клініко-лабораторна діагностика направлена на визначення тяжкості 

запального процесу і можливості адаптаційно-компенсаторних реакцій 

організму, що допомагає, поряд з клітинними і лабораторними 

дослідженнями, діагностувати прогресування захворювання або розвиток 

ускладнень. З урахуванням динаміки змін абсолютної і відносної кількості 

основних популяцій імунокомпетентних клітин у периферичній крові 
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організму спортсменів з аденовірусною інфекцією проведено визначення 

рівня адаптаційного напруження організму. 

Показано, що пристосування організму спортсменів із 

аденовірусною інфекцією до ускладнених умов захворюванням 

забезпечується його резервами. Кожному типу адаптаційно-

компенсаторної реакції відповідає адаптаційний індекс, значення якого 

знаходиться у діапазоні від 0,07 до 1,12 умовних одиниць. У залежності від 

значень адаптаційного індексу виділено 4 типи. Перший тип – стрес, якому 

відповідає значення від 0,07 до 0,29 у.о. Адаптаційний індекс зростає у 

напрямку – стрес → тренування → реакція спокійної активності → реакція 

підвищеної активності → переактивація. Високі значення адаптаційного 

індексу відповідають більш сприятливим прогнозам перебігу 

захворювання за рахунок підвищення адаптаційно-компенсаторних 

процесів. У хворих на аденовірусну інфекцію активність адаптаційно-

компенсаторних процесів зростає на 12,90%, що дає можливість 

передбачити позитивний прогноз захворювання або відновлення фізичного 

розвитку спортсменів. 

На підставі одержаних результатів з абсолютної і відносної кількості 

основних популяцій імунокомпетентних клітин проведені дослідження 

направлені на встановлення динаміки рівня клітинної реактивності 

організму спортсменів із гострою аденовірусною інфекцією за 

специфічними імуно-гематологічними показниками. У спортсменів, 

хворих на аденовірусну інфекцію незначно (на 13,85%) підвищується 

рівень клітинної реактивності організму, що призводить до підвищення 

рівня ендотоксикозу, який переважає над екзотоксикозом, на 66,58%. 

Не дивлячись на підвищення ядерного індексу ступінь 

ендотоксикозу на 85,71%, лейкоцитарні індекси, що визначені з методом 

Я.Я. Кальф-Каліфа зросли лише на 5,0%, за С.Д. Хісмічем – на 23,53%, 

зростає і показник інтоксикації на 80%. На цих даних формується 

тенденція до зниження лейкоцитарних індексів інтоксикації за Б.А. Рейсом 

і модифікованого індексу інтоксикації на 7,41%. 

Важливе значення має визначення лімфоцитарно-гранулоцитарного 

індексу, який у спортсменів із аденовірусною інфекцією має тенденцію до 

підвищення на 7,28% і засвідчує про переваги автоінтоксикації над 

інфекційною інтокcикацією. Автоінтоксикація обумовлена руйнуванням 

епітеліальних клітин, заражених аденовірусом. 

Підвищення неспецифічної реактвності організму спортсменів із 

аденовірусною інфекцією на 12,90% засвідчує про активацію факторів і 

механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту, а зниження на 

14,86% імунологічної реактивності показує про початок формування 

еферентної ланки імунної відповіді організму спортсменів із 

аденовірусною інфекцією. 

Висновки 

1. Аденовірусна інфекція у спортсменів віком 22,17±1,18 років 

призводить до підвищення абсолютної кількості загального пулу 
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лейкоцитів, абсолютної і відносної кількості паличкоядерних 

нейтрофільних гранулоцитів у 2,18 рази і на 84,05 % відповідно, 

підвищується абсолютна кількість агранулоцитів на 32,89% за 

рахунок зростання абсолютної кількості лімфоцитів – 30,30%, 

моноцитів – на 48,15% та швидкість зсідання еритроцитів – на 

41,76%. 

2. У спортсменів з аденовірусною інфекцією формується тенденція до 

підвищення адаптаційно-компенсаторних процесів на 12,90%, 

клітинної реактивності – на 13,85%. 
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Проблема гармонійно розвинутої і здорової особистості продовжує 

бути надзвичайно актуальною і виправданою. Насамперед, це стосується 

виховання підростаючого покоління українців. В даному аспекті постійно 

наголошується на ширшому й науково обґрунтованому використанні 

фізичної реабілітації та її можливостей зміцнення здоров’я та боротьбі із 

захворюваннями [1, 2]. Проблема захворювань опорно-рухового апарату в 

загальному вигляді полягає вже в тому, що порушення постави займають 

одне з перших місць як за частотою, так і за складністю патологічних змін. 

Кількість дітей з порушеннями постави в Україні за останні 20 років 

збільшилось в два рази і складає, за даними різних досліджень 60 – 80% 

[3]. На думку цих та інших авторів сколіоз і функціональні порушення 

постави тісно пов’язані, насамперед, з несприятливою спадковістю. 

Причому, як видно, можуть успадковуватися як самі захворювання, так і 

неповноцінність сполучної тканини, органів і систем, що призводить до 

порушень у функціонуванні серцево-судинної, дихальної та інших систем 

організму. Крім того, серед достатньо великої кількості причин таких 

порушень називають також незбалансоване і нераціональне харчування, 

все зростаюче погіршення екологічного становища, інформаційне 

перевантаження дітей, гіпокінезію та ін. [4,5,7].  

Поряд з цим, аналіз результатів наукових публікацій і досліджень, 

узагальнення досвіду в Україні та Європі свідчать, що достатньо збільшити 

рухову активність, забезпечити дитині можливість реалізувати генетично 

закладений в ній руховий потенціал [3] та розробка, у зв’язку з цим, 

ефективно діючої і послідовно структурованої системи в комплексному 

консервативному лікуванні дітей хворих на сколіоз, буде сприяти 

зупиненню прогресування та створенню умов для можливої корекції 

деформацій хребта [6, 7, 8]. 

Отже, на думку відомих вчених, авторитетних ортопедів, вчителів й 

інструкторів ЛФК та зважаючи на узагальнення передового досвіду 

фізичної реабілітації в Україні і багатьох країнах Європи, слід зазначити, 

що майже ніяких обмежень у рухах, заняттях іграми, танцями, фізичними 

вправами, для дітей з початковими стадіями сколіозу не повинно бути. У 

даному випадку слід вважати, що найчастіше мова йдеться ще не про 
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хворобу, а тільки про надмірні викривлення хребта. Більше того, бажані 

заняття не тільки лікувальною фізичною культурою, але й цілеспрямовано 

елементами доступних і рекомендуємих видів спорту [2, 5, 7]. На думку 

німецьких вчених, які спираючись у своїх висновках на результати 

тривалих спостережень за різними групами школярів відмічають, що 

сколіоз розвивається або провокується на окремих стадіях далеко не за 

причиною призначення занять доступними видами спорту, а в більшій мірі 

незважаючи на такі заняття [9]. 

Основою ідеї розробки методики авторської програми 

відновлювального етапу реабілітації дітей, хворих на сколіоз, стало те, що 

переважна більшість спеціалістів у своїх призначеннях до лікування, як 

правило, акцентують увагу на ортопедичному режимі (звільнення від 

занять фізичною культурою і спортом, ЛФК тільки у положенні лежачи, 

тощо). Такий підхід, на нашу думку, не в достатній мірі сприяє 

поліпшенню стану дітей на етапі їх реабілітації та уповільнює процес 

відновлювання. Рекомендації щодо звільнення від занять фізичною 

культурою майже автоматично після діагнозу на сколіоз мають сенс тільки 

в період вираженого прогресування викривлення хребта. У більшості 

випадків вважається, що слід брати на себе більшу відповідальність і 

рекомендувати не тільки звичайний спосіб життя, але і суттєве підвищення 

рівня фізичної підготовленості та рухової активності. Бо не повинно бути 

сумніву в тому, що недостатня розвиненість м’язової, дихальної, серцево-

судинної та інших систем організму, зниження рівня загального стану 

здоров’я є одними з головних причин виникаючого дисбалансу хребта.  

Програма занять повинна передбачати навчання і вдосконалення 

елементів техніки видів спорту, які рекомендовані відповідно до 

нозологічного статусу та бути підібрана на основі об’єктивного врахування 

індивідуальних психофізіологічних особливостей учнів, їх бажання 

займатися тим, чи іншим видом рухової діяльності. Необхідно проводити 

заняття з рухливих і спортивних ігор (елементи баскетболу і волейболу без 

різких поворотів тулуба, скручування хребта, падіння і т.п.); бігові види з 

легкої атлетики (по доріжкам з м’яким і рівним покриттям); прогулянки з 

елементами пішого туризму.  

Для досягнення розвивального впливу занять було розроблено і 

застосовано спеціальний реабілітаційно-тренувальний руховий режим. 

Зміст його складали фізичні вправи та елементи доступних видів спорту 

корекційної, реабілітаційної та спортивної спрямованості, а також методи 

виховання і навчання, форми їх організації, що забезпечили тренувальний 

ефект та подальший розвиток моторно-вісцеральної регуляції (якісні зміни 

стану рухової сфери, підвищення функціональних можливостей серцево-

судинної, дихальної, нервово-м’язової систем). Структурним компонентом 

такого рухового режиму стали названі види рухової активності, які 

реалізовувались за принципом оптимального поєднання потужності й 

обсягу фізичних навантажень в діапазоні 60 – 70 % від максимуму. 

Провідною умовою реалізації реабілітаційно-тренувального впливу 
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фізичних навантажень було використання методів стандартно-повторної та 

індивідуально-нормативної вправи. Повторне навантаження сприяло 

розвивальному ефекту, коли в період відновлення частота серцевих 

скорочень (ЧСС) складала 110 – 115 уд./хв. Фізичні навантаження 

використовувались серійно по 5 – 7 серій тривалістю 25 – 30 с. 

Подальша динаміка впливу фізичних навантажень в основній частині 

занять обумовлювалась збільшенням показників ЧСС в середньому на 65 – 

70 %, діастолічного артеріального тиску – на 22 – 25 %, систолічного – на 

17 – 19 %. Використання засобів фізичної реабілітації переважно 

циклічного характеру, що виконувалися в режимі потужності 60 – 65 % від 

максимальної, сприяли подальшому збільшенню показників основних 

параметрів кардіореспіраторної системи в середньому на 30 – 35 % 

порівняно зі станом відносного спокою. 

Наприкінці основної частини занять, як правило, використовувались 

рухливі ігри або доступні елементи з розділів спортивних ігор, що також 

обумовлювало адекватне зростання показників кардіореспіраторної 

системи, але вони мали відносно стабільну динаміку і характеризувались 

менш високими показниками реакцій організму на фізичне навантаження. 

Адекватний вплив щодо тренувального ефекту, досягався завдяки 

підвищеному емоційному фону ігрового методу.  

Використання в процесі фізичної реабілітації рухових завдань і 

фізичних вправ із різних видів спорту дозволило значно урізноманітнити 

заняття, а оптимальні дози фізичних навантажень тренувальної 

спрямованості сприяли розвитку позитивного психоемоційного стану та 

інтересу до систематичних занять фізичними вправами й елементами 

доступних видів спорту.  

Висновки. Результати проведеного дослідження свідчать про 

необхідність використання в навчально-виховному процесі дітей зі 

сколіозом сучасних і прогресивних ідей щодо оптимізації процесу фізичної 

реабілітації. 

Слід вважати доцільним більш широке використання реабілітаційних 

занять на засадах реалізації принципів оздоровчого тренування. 

Застосування спеціально розробленого оздоровчо-тренувального рухового 

режиму достатньо ефективно сприяє як покращенню загального фізичного 

стану організму, так і вихованню позитивної дидактико-реабілітаційної 

мотивації та оптимістичних сподівань щодо подальшого відновлення і 

навчання. 
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УЧНІВ 11-Х КЛАСІВ ДО НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 
Анотація. У статті наведено результати дослідження з вивчення 

рівня соціально-психологічної адаптації учнів 11-х класів середньо школи. 

Отримані дані свідчать про низький рівень адаптації учнів до процесів 

навчання, суттєву нервово-психічну нестійкість, зниження 

комунікативності, середній рівень соціалізації у колективі та суспільстві. В 

учнів спостерігається недостатній рівень моральності та етичності, проте 

вони переважно неконфліктні і не схильні до девіантних форм поведінки. 

Відповідно, це потребує певних заходів корекції, підвищеної уваги з боку 

вчителів, батьків, часто – лікарів та психологів. 
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Annotation. The results of a study on the level of socio-psychological 
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Вступ. Процеси адаптації є важливими і закономірними факторами, 

які дуже тісно пов’язані з функціонуванням усіх систем організму людини, 

а також, відповідно, з процесами навчання учнівської молоді. 

Адаптаційний фактор є якісним показником рівня пристосування 

організму людини до мінливих факторів зовнішнього середовища [1]. А 

навчальний процес як фактор при цьому відіграє часто ключову роль.  

Найчастіше виділяють генотипову і фенотипову адаптацію. 

Генотипова – це процес пристосування до умов середовища шляхом 

спадкових змін і природного добору. У той же час фенотипова адаптація – 

це процес, що розвивається в кожного окремо упродовж усього життя у 

відповідь на дію різних факторів середовища.  

Одним із ключових факторів фенотипової адаптації у підлітковому 

та юнацькому віці є навчання – у середній загальноосвітній школі та у 

вищих навчальних закладах [2]. При цьому часто організм перебуває у 

стресових ситуаціях, а здатність адаптуватися є вкрай важливим фактором 

розвитку. У деяких випадках – навіть виживання. Тобто, навчальні заклади 

усіх ступенів є важливим соціальним фактором адаптації упродовж 

тривалого періоду життя – 10-11 років, а це може знаходити своє 

відображення на стані здоров’я у цілому [3]. 

Одним із сучасних перспективних напрямків педагогіки, біології і 

медицини є дослідження стану адаптації учнівської та студентської молоді 

до процесів навчання з вивченням низки її параметрів – від нервово-

психічної стійкості до девіантної поведінки [4]. Особливе місце процеси 

оцінки адаптаційних можливостей організму набувають упродовж 

шкільного періоду життя, оскільки він піддається численним стресовим 

ситуаціям, біологічно-обумовленими кризовими періодами, потребою у 

самовизначенні, інтенсивними процесами формування здоров’я, психіки, 

власного «я» тощо.  
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Метою нашого дослідження було вивчення основних показників 

адаптації учнів 11-х класів середньої загальноосвітньої школи до навчання 

з використанням багаторівневого особистісного опитувальника 

«Адаптивність», який призначений для оцінки адаптаційних можливостей 

особистості з урахуванням соціально-психологічних та деяких 

психофізіологічних характеристик [5]. Останні відображають узагальнені 

особливості нервово-психічного і соціального розвитку.  

Отримані результати та їх обговорення. У ході нашого 

дослідження було проведено опитування 36 учнів віком 16,25±0,07 років, 

серед яких 17 хлопців та 19 дівчат. Усі опитувані знаходилися в однакових 

умовах навчання, без попередньої підготовки до опитування, посеред 

навчального семестру, під час занять. Отримані нами результати свідчать, 

що 27 учнів мають низький рівень адаптації, а у 9 опитаних 

спостерігається задовільний рівень адаптації (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Рівень соціально-психологічної адаптації в учнів 11-х класів, %. 

 

Це свідчить про те, що 3/4 опитаних нами одинадцятикласників 

можуть мати нервово-психічні зриви, можуть характеризуватися низькою 

нервово-психічною стійкістю, часто досить конфліктні і можуть допускати 

асоціальні вчинки. Такі підлітки  потребують постійного спостереження як 

з боку батьків, так і вчителів, а іноді психолога чи навіть лікаря-психіатра.  

Водночас, лише кожен 4-й одинадцятикласник моє відносно 

невисоку емоційну стійкість, і тому успіх його адаптації до навчання 

залежить від умов середовища, крім того ці особи можуть мати прояви 

агресії, конфліктності та часто вимагають індивідуального підходу.  

Рівень нервово-психічної стійкості учнів 11-х класів знаходився в 

межах від вкрай високої нестійкості (30,55%) до достатнього рівня (2,78%). 

Проте у більшості опитаних цей рівень досить посередній з окремими 

ознаками нервово-психічної нестійкості (рис. 2).  
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Рис. 2. Рівень нервово-психічної стійкості учнів 11-х класів. 

 

Такі результати можуть свідчити про те, що у більшості 

одинадцятикласників спостерігається недостатня толерантність до 

психічних і фізичних навантажень, ускладнена адаптація до нових умов 

життєдіяльності, що може супроводжуватися тривалим погіршенням 

функціонування організму в цілому і зниження професійної працездатності 

та здатності навчатися. 

Вивчення комунікативних здібностей у опитаних нами учнів 11-х 

класів показали, що у 36,11% спостерігається досить низький рівень, у 

50% – середній рівень і лише у 13,89% респондентів є достатній рівень 

комунікативних здібностей. Це, на нашу думку, може вказувати на те, що 

третина респондентів мають низький комунікативний потенціал, досить 

важко пристосовуються до нового колективу, мають труднощами у 

побудові міжособистісних контактів, схильні до підвищеної конфліктності 

та мають хворобливою реакцією на критику.  

У половини учнів 11-х класів комунікативний потенціал знаходиться 

на середньому рівні. Такі учні відносно легко пристосовуються до нового 

колективу, відносно адекватно реагують на критику у свій бік і практично 

не конфліктують з однолітками. Окрім того, як показують отримані нами 

результати, кожен восьмий одинадцятикласник цілком легко «вливається» 

у новий колектив, налагоджує контакти і здатен до корекції власної 

поведінки. 

У 30,56% опитаних одинадцятикласників рівень морально-етичної 

нормативності виявився недостатнім. Ці підлітки переважно не прагнуть 

дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки, не орієнтуються на 

думку оточуючих, а особисті інтереси часто у них переважають над 

колективними.  

У 19,44% опитаних нами учнів 11-х класів спостерігався досить 

задовільний рівень соціалізації, а 50% мали достатній рівень соціалізації. 

Такі учні орієнтовані до дотримання прийнятих у суспільстві норм та 
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правил поведінки та спілкування, притримуються корпоративних вимог і, 

відповідно, групові інтереси, як правило, переважають над особистісними.  

Підлітковий період, зокрема вік 15-16 років, характеризується досить 

бурхливою перебудовою як фізіології, так і психології у дітей. Це 

супроводжується різкими коливанням настрою, змін поведінки та 

ставлення до оточуючих. У цей період частим проявом дезадаптації є 

схильність до девіантної (відхильної) поведінки, тобто схильності до 

правопорушень і нехтування загальноприйнятими нормами. Тому, одним 

із показників, які ми досліджували, була схильність до девіації поведінки 

учнів (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схильність до девіантної поведінки в учнів 11-х класів. 

 

Аналіз проведеного нами опитування показав, що у 72,22% 

одинадцятикласників відсутні ознаки відхильної поведінки в цілому, у 

16,67% є в цілому виражені ознаки девіантної поведінки, у 8,33% учнів 

наявні деякі ознаки девіації і лише у 2,78% опитаних є досить чіткі і 

виразні ознаки девіантних форм поведінки. У таких учнів можуть бути 

прояви яскраво виражених агресивних реакцій стосовно оточуючих 

(однокласників, вчителів, і навіть батьків), вони часто нераціонально 

будують взаємостосунки з оточуючими та старшими за віком.  

Висновки. Таким чином, проведені нами дослідження свідчать про 

досить низький рівень адаптації учнів 11-х класів до процесів навчання, що 

супроводжується значною нервово-психічною нестійкістю. Також має 

місце  понижений рівень комунікативності, середнім рівнем соціалізації у 

колективі та суспільстві, недостатнім рівнем моральності та етичності. 

Проте більшість одинадцятикласників характеризуються досить низькою 

конфліктністю і не схильні до девіантних форм поведінки. Це потребує 

певних заходів корекції, підвищеної уваги з боку вчителів, батьків, часто – 

лікарів та психологів.  
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РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСОБИСТІСНОЇ 

АДАПТАЦІЇ УЧНІВ 7-Х КЛАСІВ ДО НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІЙ 

ШКОЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ 

 
Анотація. У статті висвітлено результати дослідження особистісної 

адаптації учнів 7-х класів загальноосвітньої школи залежно від статі 

опитуваних. Показано, що у дівчат 12-річного віку загальних рівень 

адаптації, емоційна стійкість, комунікативність та морально-етична 

нормативність суттєво вищі від аналогічних показників у хлопчиків. 

Водночас, хлопчики у віці 12 років більше схильні до агресії, проявів 

девіантної поведінки та менше адаптовані в цілому. 

 

Ключові слова: адаптація, адаптаційний потенціал, підлітки, стать, 

середня школа. 
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Актуальність. Стан розвитку сучасного українського суспільства, 

важкий соціально-економічний стан та проблеми взаємовідносин часто 

породжують різноманітні проблеми, у тому числі і психічні та 

психологічні. Відповідно, що це знаходить своє відображення на 

формуванні особистості підлітків [1]. У підлітковому віці вкрай важливе 

значення для розвитку особистості мають процеси самоідентифікації, 

самосприйняття, ставлення до оточуючих та поведінка [2]. В цьому 

контексті багато дослідників, педагогів, психологів виділяють особливості 

статевої ідентичності підлітків, як важливої складової їх становлення у 

період «дорослішання» [3]. Серед важливих проявів статевої ідентифікації 

підлітків часто є негативні психічні стани, які вкрай згубно впливають на 

здатність контролювати і регулювати поведінку, адаптуватися до умов 

соціального середовища [4]. Багато дослідників чітко показують і 

підкреслюють, що бурхливе зростання і фізіологічна перебудова організму 

підлітків може стати причиною тривожності, підвищеної збудливості, 

депресії, що в сукупності з самовизначенням може призвести до проблем 

їх адаптації [5; 6].  

Здатність до адаптації є дуже важливою у житті кожного підлітка, 

адже в цей період потрібно не лише самоідентифікуватися, але й брати на 

себе відповідальність та пристосовуватися до нових умов життя [7; 8].  

Як показує аналіз літератури на процеси становлення особистої 

підлітків та їх адаптацію до умов середовища суттєвий вплив мають як 

вікові, так і статеві особливості підлітків. Відповідно, дослідження впливу 

віку та статі на процеси адаптації підлітків мають важливе значення для 

сучасної педагогічної і медичної науки. Адже це може знаходити своє 

відображення в самовизначенні та становленні майбутніх особистостей, 

при обранні майбутньої професії, пристосуванні один до одного та 

соціуму.  
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Метою нашого дослідження було вивчення особистісного 

адаптивного потенціалу учнів 7-х класів середньої загальноосвітньої 

школи залежно від статі. Дослідження проводилося шляхом тестового 

опитування 43 учнів (23 хлопчики та 20 дівчат, середній вік 12,18±0,07 

років) Чернівецької ЗОШ №5 із використанням багаторівневого 

особистісного опитувальника «Адаптивність» [9]. Він призначений для 

оцінки адаптаційних можливостей особистості з урахуванням соціально-

психологічних та деяких психофізіологічних характеристик, що 

відображають узагальнені особливості нервово-психічного та соціального 

розвитку і широко використовується для оцінки адаптації як у дорослих, 

так і дітей та підлітків.  

Отримані результати та їх обговорення. Оцінювання рівня 

нервово-психічної стійкості та поведінкової регуляції у хлопчиків 

встановило, що у 13,04% є достатній рівень нервово-психічної стійкості до 

стресу, достатня толерантність до психічних і фізичних навантажень, а 

також достатній рівень працездатності, у тому числі і в ускладнених 

умовах. У цілому достатній рівень нервово-психічної стійкості 

встановлено у 13,04% семикласників зі стабільним рівнем працездатності 

за звичайних умов, проте тривала дія стресових чинників у цих опитаних 

може супроводжуватися тимчасовим погіршенням функціонального стану 

організму. У 30,43% з опитаних нами хлопчиків виявлено окремі ознаки 

нервово-психічної нестійкості, у 8,69% опитаних – виражені ознаки 

нестійкості, а у 14,04% встановлено вкрай високий рівень нервово-

психічної нестійкості. Ці учні мають низьку толерантність до психічних і 

фізичних навантажень, адаптація до нових умов у них може протікати 

хворобливо, з погіршенням функціонування організму, зі зниженням 

працездатності і навіть зривом окремих видів професійної діяльності. 

Разом зниження рівня нервово-психічної стійкості та поведінкової 

регуляції серед хлопчиків спостерігається у 73,9% - від незначного 

зниження до вкрай високого рівня нестійкості. 

Аналогічний показник у опитуваних дівчаток виявив, що у 25% 

встановлено в цілому достатній рівень нервово-психічної стійкості, у 

30% – дещо понижений рівень, 20% мають окремі ознаки нервово-

психічної нестійкості, 15% – виражені ознаки нервово-психічної 

нестійкості, а 10% опитаних дівчаток мають вкрай високий рівень нервово-

психічної нестійкості. Сумарний показник зниження нервово-психічної 

стійкості у дівчат складає 75% – від дещо пониженого показника до 

високого рівня нестійкості. 

Таким чином, рівень нервово-психічної стійкості та поведінкової 

регуляції як у хлопчиків, так і у дівчаток виявився практично ідентичним – 

26,8% та 25% відповідно.  

Вивчення показника комунікативного потенціалу або 

комунікативних здібностей у хлопчиків показало, що у 17,39% опитуваних 

спостерігається понижений рівень комунікативних здібностей. Це може 

супроводжуватися значним ускладненням адаптації до нового колективу, 
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неправильній побудові міжперсональних взаємостосунків, хворобливою 

реакцією на критику та недостатньою здатністю до корекції поведінки. У 

дівчаток аналогічний результат виявлено у 15% учениць. Задовільний та 

середній рівень комунікативних здібностей у хлопчиків спостерігався, 

відповідно, у 30,43% та 26,09% опитуваних. У дівчаток ці показники 

знаходилися на рівні 10% та 55% учениць. Ці учні набагато легше 

адаптуються до нового колективу, адекватно відносяться до критики по 

відношенню до себе, не конфліктні у спілкуванні та здатні корекції 

поведінки.  

Достатній рівень комунікативних здібностей було виявлено у 21,74% 

опитаних хлопчиків та 20% дівчаток. Такі підлітки досить швидко 

адаптуються у новому колективі, відносно легко пристосовуються до 

нових умов праці, не конфліктні, адекватно реагують на критику, 

корегують свою поведінку відповідно до вимог як вчителів, так і колективу 

в цілому. Окрім того, у 4,35% хлопчиків було встановлено достатньо 

високий рівень комунікативного потенціалу, чого не спостерігалося серед 

дівчаток.  

Дослідження та оцінювання морально-етичної нормативності учнів 

7-х класів різних статей виявило, що у 13,04% хлопчиків спостерігається 

недостатній рівень соціалізації (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Рівень соціалізації учнів 7-х класів різної статі (%). 

 

У дівчаток такого низького рівня ми не виявили. Ці підлітки 

характеризуються відсутністю прагнення дотримуватися 

загальноприйнятих норм поведінки, соціально ухвалених вимог, часто їх 

особисті інтереси переважають над груповими чи колективними.  

Як видно з рис. 1 у 30,43% та 15% хлопчиків та дівчаток віком 12 

років спостерігається задовільний рівень соціалізації. Тобто, хлопчики 

вдвічі частіше будуть недотримуватися загальноприйнятих норм 

поведінки, їх інтереси будуть переважати на груповими. У дівчаток 

навпаки, вдвічі частіше, виявлявся в цілому достатній рівень соціалізації – 
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60% та 34,78% відповідно. Це виражається у прагненні дотримуватися 

загальноприйнятих норм і правил, підпорядковуватися колективним 

рішенням набагато частіше, ніж особистим інтересам.  

Достатній рівень соціалізації встановлено у практично однакової 

кількості як дівчаток, так і хлопчиків – 20% та 21,74%. Підлітки цієї групи 

переважно дотримуються «корпоративних» вимог, у повсякденному житті 

групові чи колективні інтереси, як правило, переважають над особистими. 

Окрім того, у 5% дівчат встановлено достатньо високий рівень соціалізації, 

чого практично не спостерігається у хлопчиків 12-ти літнього віку. 

Оцінювання схильності підлітків різних статей до відхильної 

(девіантної) поведінки показало, що дівчата 7 класів на 100% не схильні 

проявляти ознаки агресії відносно оточуючих (рис. 2). 

 

   
 

Рис. 2. Схильність учнів 7-х класів до відхильної поведінки (%). 

 

У хлопчиків цього ж віку відсутність схильності до девіантної 

поведінки спостерігалася у 78,26% опитуваних – такі підлітки не тільки не 

проявляють ознак агресії до оточуючих, але й спрямовано орієнтуються на 

дотримання соціально ухвалених норм поведінки, раціонально будують 

взаємостосунки як з однолітками, так і старшими за віком. Проте, у 

частини хлопчиків – 4,35% і 17,39% встановлено як наявність окремих 

ознак відхильної поведінки, так і їх вираженість. Такі діти здатні до певної 

агресії до оточуючих, допускають порушення соціальних норм і правил, а 

також часто нераціонально підходять до питання формування 

взаємостосунків із однолітками і старшими. Це може погіршувати 

«атмосферу» як у колективі, так і вдома.  

Останній, інтегральний показник адаптації учнів 7-х класів, який 

підлягав вивченню – особистісний потенціал соціально-психологічної 

адаптації показав, що більшість дівчат (45%) входять до групи із 

задовільним рівнем адаптації або низьким рівнем адаптації (45%). Решта – 

10% опитаних – мають високий/нормальний рівень адаптації. У хлопчиків 

рівень низької адаптації складає 65,22%, задовільної адаптації 21,74% і 

високої/нормальної – 13,04% опитаних. Таким чином, рівень адаптації у 

дівчаток 12-річного віку складає в цілому 55%, а у хлопчиків - всього лише 

34,78%. Це свідчить про кращу адаптованість дівчат цієї вікової категорії 
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до зовнішніх умов середовища, вони мають вищу, ніж у хлопчиків, 

емоційну стійкість, менш конфліктні та агресивні по відношенню до 

оточуючих, хоча часто і потребують індивідуального підходу і заходів 

корекції з боку вчителів та батьків. Водночас, хлопчики, учні 7-х класів, 

більше схильні до проявів агресії, більш конфліктні та емоційно нестійкі. 

До них потрібно приділяти більше уваги з боку вчителів, і, особливо, 

батьків, у деяких крайніх випадках – потрібне спостереження у психолога з 

метою корекції та профілактики. 

Підсумовуючи всі отримані результати тестування можна 

стверджувати, що у підлітків жіночої статі 12-річного віку загальних 

рівень адаптації, емоційна стійкість, комунікативність та морально-етична 

нормативність суттєво вищі від аналогічних показників у хлопчиків. 

Водночас, підлітки чоловічої статі у віці 12 років більше схильні до агресії, 

проявів девіантної поведінки та менше адаптовані в цілому. 

Висновки. 

1. Незалежно від статі кожен четвертий семикласник здатен 

адекватно адаптуватися до нових умов діяльності, досить толерантний до 

психічних і фізичних навантажень та стійкий до стресу. 

2. У дівчаток 12-ти річного віку частіше спостерігається середній 

рівень комунікативності, ніж хлопчиків. Проте, у хлопчиків відмічено 

достатньо високий рівень комунікації. Це може супроводжуватися 

прагненням до лідерства, що характерно для підлітків цього вікового 

періоду, зокрема – для хлопчиків. 

3.  Хлопчики, учнів 7-х класів, мають переважно задовільний рівень 

соціалізації в колективі та суспільстві, а дівчата цього ж віку вдвічі краще 

адаптовані до соціуму та загальноприйнятих норм і правил. 

4. Приблизно кожен п’ятий семикласник чоловічої статі має 

схильність до агресії та правопорушень, що призводить до ускладнення 

стосунків з оточуючими. 

5. Хлопчики 12-річного віку вдвічі менш адаптовані до зовнішніх 

умов середовища, яким може бути і колектив, і сім’я, більше схильні до 

агресії, вимагають індивідуального підходу та заходів корекції. 
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РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНО-КОМПЕНСАТОРНИХ ПРОЦЕСІВ І 

КЛІТИННОЇ РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ ХВОРИХ НА 

ДИФУЗНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗОБ 

 

Анотація: у хворих на дифузний токсичний зоб (ДТЗ) настають 

зміни абсолютної і відносної кількості основних популяцій 

імунокомпетентних клітин. Ці зміни являються носіями найважливішої 

інформації про процеси, що протікають в організмі. Встановлено, що у 

хворих на ДТЗ підвищується рівень адаптаційно-компенсаторних процесів 

в організмі на 41,86%, а також зростає рівень неспецифічної реактивності 

організму на 41,57% та загальної імунологічної реактивності у 2,46 рази, 

що сприяє підвищенню рівня клітинної реактивності організму на 92,71%. 

 

Ключові слова: дифузний токсичний зоб, адаптаційне напруження, 

клітинна реактивність. 
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LEVEL OF ADAPTIVE-COMPENSATORY PROCESSES AND CELL 

REACTIVITY IN PATIENTS WITH DIFFUSE TOXIC GOITER 
Abstract: In patients with diffuse toxic goiter (Graves' disease) there 

appears changes of absolute and relative number of major populations of 

immune cells. These changes are the most important carriers of information 

about the processes occurring in the body. It has been found that in patients with 

Graves' disease there are increased levels of adaptive-compensatory processes in 

the body by 41.86%, increased level of non-specific reactivity by 41.57% and 

the general immune reactivity by 2.46 times, which help to increase cell 

reactivity by 92.71%. 

Keywords: diffuse toxic goiter, stress adaptation, cell reactivity. 

 

В останні десятиріччя патологія щитоподібної залози являється 

найчастішою у структурі ендокринних захворювань. Така ситуація 

збережеться і в наступні роки, оскільки відмічається поступове зростання 

кількості захворювань щитоподібної залози, особливо у традиційно 

ендемічних регіонах (як Буковина) з йододефіцитним станом. В Україні на 

1000 населення приходиться 1,17 випадків дифузного токсичного зобу. 

Головна проблема дифузного токсичного зобу – це часті рецидиви 

тиреотоксикозу і неможливості їх прогнозування. Частота рецидивів 

упродовж перших п’яти років після відміни традиційного протокольного 

лікування складає 50-60% [1, 2, 3]. Тривалий перебіг захворювання 

призводить до формування тяжких ускладнень (офтальмопатій, тиреоїдне 

серце та інші), що формує інвалідність пацієнтів або ж зниження 

працездатності, скорочення тривалості життя як наслідок розвитку 

недостатності кровообігу, миготливої аритмії, тромбоемболії легеневої 

артерії [3, 4]. 

Система крові є одним із найважливіших носіїв інформації про 

процеси, що протікають на рівні тканинних і клітинних структур, а 

імунокомпетентні клітини дуже чутливі до змін зовнішнього середовища 

перебування і внутрішнього стану організму [5]. 

Мета: дослідити адаптаційно-компенсаторні процеси і клітинну 

реактивність організму хворих на дифузний токсичний зоб віком 17-52 

роки (середній вік 33,14±2,17 роки). 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проведені у 27 

пацієнтів (25 жінок і 2 чоловіки) з ДТЗ та у 30 практично здорових людей, 

які упродовж останніх шести місяців не хворіли будь-якими 

захворюванням, аналогічного віку. 
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Одним із фундаментальних методів клініко-лабораторного 

обстеження хворих і практично здорових людей, в тому числі і 

спортсменів, набуває все більшого значення імуно-гематологічна 

діагностика, яка дає чітку інформацію про стан здоров’я і фізичний 

розвиток людини, стан її здоров’я. Для оптимізації достовірності та 

інформативності результатів дослідження розробляються нові різноманітні 

гематологічні аналізатори. Для встановлення рівня адаптаційного 

напруження і поєднаної клітинної реактивності організму практично 

здорових людей та хворих на різні нозологічні хвороби використано 

автоматичний гематологічний аналізатор серії НВ. Для дослідження у 

хворих на ДТЗ та практично здорових людей забирали цільну кров, яка 

поміщалась у чисту пробірку з антикоагулянтом ЕДТА-К2*2Н2О, який 

зберігає структуру лейкоцитів, лімфоцитів, моноцитів/макрофагів та 

еритроцитів і запобігає скупченню тромбоцитів. Процес підрахунку 

абсолютної і відносної кількості основних популяцій імунокомпетентних 

клітин здійснювали згідно викладеної інструкції щодо експлуатації 

автоматичного гематологічного аналізатора серії НВ. Імуногематологічні 

коефіцієнти та індекси розраховували за методами, описаними у [6].  

Одержані цифрові результати опрацьовували за допомогою 

прикладних програм MyStat (США). Достовірність даних для незалежних 

вибірок розраховували за t-критерієм Стьюдента (при розподілі масивів 

близько до нормальних). Різницю вважали достовірною за p<0,05. 

Одержані результати та їх обговорення. Основну роль у 

забезпеченні адаптаційно-компенсаторної діяльності організму відіграє 

система крові. Ця роль визначається, насамперед її функцією транспорту 

поживних речовин і кисню – основних джерел енергії до клітин і тканин, 

також система крові є одним із найважливіших носіїв інформації про 

процеси, що протікають у тканинах. 

Оцінка загальних адаптаційно-компенсаторних реакцій, що 

розвиваються в організмі при дії зовнішніх та ендогенних чинників 

проводиться за значенням адаптаційного індексу, який визначається за 

співвідношенням відносної кількості лімфоцитів і сегментоядерних 

нейтрофільних гранулоцитів, а поєднана з цим клітинна реактивність 

визначається за значеннями імуно-гематологічних індексів, для визначення 

яких використовують показники загального аналізу периферійної крові. 

У хворих на ДТЗ підвищується абсолютна кількість лейкоцитів на 

37,85% за рахунок збільшення відносної кількості агранулоцитів на 

16,09%, в тому числі за рахунок зростання відносної кількості 

високоспеціалізованих імунокомпетентних клітин лімфоцитів на 24,94%, 

які формують специфічну гуморальну і клітинну імунну відповідь. На 

цьому фоні формується тенденція до пониження відносної кількості 

гранулоцитів на 11,38%, що свідчить про пониження функції фагоцитів і 

механізмів неспецифічного захисту. Зберігається  тенденція до пониження 

відносної кількості нейтрофільних гранулоцитів на 11,67%, 

сегментоядерних нейтрофільних гранулоцитів – на 12,28;. Відносна 
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кількість паличкоядерних нейтрофільних гранулоцитів та еозинофільних 

гранулоцитів не піддається змінам. Разом із тим, абсолютна кількість 

агранулоцитів та гранулоцитарних лейкоцитів у периферійній крові 

підвищується або ж зберігається тенденція до підвищення абсолютної 

кількості агранулоцитів за рахунок лімфоцитів, гранулоцитів (на 24,0%), 

нейтрофільних гранулоцитів, сегментоядерних і паличкоядерних 

нейтрофільних гранулоцитів. На такому фоні підвищується абсолютна 

кількість загального пулу лейкоцитів на 37,85% та швидкість осідання 

еритроцитів. 

Клініко-лабораторна діагностика направлена на визначення тяжкості 

перебігу процесу інтоксикації і можливість адаптаційно-компенсаторних 

реакцій організму, що допомагає, поряд із клініко-лабораторними 

дослідженнями, визначити прогресування основної хвороби або розвиток 

ускладнень і перебігу. З урахуванням динаміки змін абсолютної і відносної 

кількості основних популяцій імунокомпетентних клітин у периферійній 

крові проведено встановлення адаптаційного індексу, який у хворих на 

ДТЗ був 0,61±0,06 у.о., що вище від показника практично здорових людей 

на 41,86%. Особливості цих показників у тому, що вони засвідчують про 

позитивний прогноз захворювання і великі можливості організму хворих 

для адаптаційно-компенсаторних процесів, які знаходяться у зоні 

спокійної активації на відміну від здорових людей, в яких адаптаційно-

компенсаторні процеси знаходяться в зоні тренувань. 

Підвищений рівень адаптаційно-компенсаторних процесів у хворих 

на ДТЗ сприяє підвищенню рівня клітинної реактивності на 92,71%. При 

цьому підвищується гематологічний показник інтоксикації за 

В.С. Васильєвим у 2,31 рази, ядерний індекс ступеня ендотоксикозу – на 

18,75%. Встановлене зростання лімфоцитарно-гранулоцитарного індексу 

на 24,78% засвідчує про наявність інтоксикації організму хворих на ДТЗ, 

обумовлену автоімунними процесами, що формують основне 

захворювання щитоподібної залози. Цьому сприяє підвищена реактивність 

імунного захисту. При цьому формується тенденція до зростання на 

41,57% неспецифічного протиінфекційного захисту та специфічної імунної 

реактивності у 2,46 разів. 

Підвищення у хворих на ДТЗ адаптаційно-компенсаторних процесів, 

а також специфічної імунологічної реактивності і неспецифічної 

резистентності організму хворих сприяє пониженню проявів 

інтоксикаційних процесів в організмі хворих за рахунок пониження 

значення лейкоцитарних індексів інтоксикації за Я.Я. Кальф-Каліфа на 

28,69%, за Б.А. Рейсом – на 25,32%, за С.Д. Хімічем – у 2,56 рази, 

модифікованого індексу інтоксикації на 28,57%. 

Висновки. У хворих на дифузний токсичний зоб підвищується 

рівень адаптаційно-компенсаторних процесів на 41,86%, що сприяє 

підвищенню рівня клітинної реактивності організму хворих на 92,71% 
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ІГРОВИЙ МЕТОД У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ЗІ 

СКОЛІОТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ ХРЕБТА 
Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі фізичної 

реабілітації дітей зі сколіотичними ураженнями хребта. Розглянуто 

значення рухливих ігор, які доцільно використовувати в ігровій діяльності 

дітей зі сколіозом для інтеграції в соціальні структури і формування 

повноцінної особистості дитини з обмеженими можливостями. 

Ключові слова: фізична реабілітація, сколіоз, рухливі ігри, 

колективна ігрова діяльність. 
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ИГРОВОЙ МЕТОД В ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ СО 

СКОЛИОТИЧКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ПОЗВОНОЧНИКА 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме физической 

реабилитации детей со сколиотическими поражениями позвоночника. 

Рассмотрено значение подвижных игр, которые целесообразно 

использовать в игровой деятельности детей со сколиозом для интеграции в 

социальные структуры и формирования полноценной личности ребенка с 

ограниченными возможностями. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, сколиоз, подвижные 

игры, коллективная игровая деятельность. 
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GAMING METHOD IN PHYSICAL REHABILITATION OF CHILDREN 

WITH SCOLIOTIC LESIONS OF THE SPINE 
Annotation .The article is devoted to the problem of physical 

rehabilitation of children with spinal cord damages scoliotic tailored to the 

individual. Discusses the importance of mobile games that provide the 

feasibility to use the play activities of children with scoliosis, for integration into 

the social structure and the formation of a full-fledged personality of the child 

with disabilities. 
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Актуальность. Индивидуализированный подход к проведению 

коррекционно-реабилитационной работы особенно актуален для детей c 

сколиотической деформацией позвоночника, обучающихся в 

специализированных лечебно-образовательных учреждениях. 

В наше время, при современном состоянии экологии, быстро растет 

количество детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

особенно страдающих сколиозом. 

Сколиоз – это сложная деформация позвоночника, которая 

характеризуется, прежде всего, искривлением его во фронтальной 

плоскости, с последующей торсией и искривлением в сагиттальной 

плоскости с увеличением физиологических изгибов – грудного кифоза, 

шейного и поясничного лордоза. 

Степень сколиотического поражения позвоночника устанавливается 

согласно рентгенологической классификации: I-й степени сколиоза – угол 

сколиоза 1 ° -10 °; II-я степень – угол 11 ° -25 °, III степень – угол 26 ° -50 °, 

IV степень – угол> 50 °. 

Сколиоз относится к распространенным заболеваниям опорно-

двигательной системы детского и подросткового возраста и приводит к 

деформациям в периоде роста. Существует много типов сколиоза, которые 

проявляются в различные возрастные периоды. Из них особенно можно 

выделить две разновидности – детский и юношеский сколиоз, связанные с 

наиболее бурным ростом. В возрасте 7-10 лет позвоночник растет 

медленнее и увеличение его искривления составляет не более 3 градусов в 

год, а скажем, в возрасте 10-15 лет сколиотическая деформация может 

увеличиваться на 1 градус каждый месяц. Когда позвоночник полностью 

сформировался и вырос, сколиотическая деформация становится 

статичной. 

Чаще всего, в период быстрых фаз роста, возникает идиопатический 

сколиоз. Часто установить, что послужило причиной возникновения 

сколиоза, невозможно. Сколиоз встречается у девочек примерно в 4-7 раз 

чаще, чем у мальчиков. Данные о распространенности сколиоза 

противоречивы и колеблются в пределах от 1% до 53% [4, 5]. 

Наличие сколиотического заболевания специфически влияет на 

психическое развитие таких детей, снижает их двигательную активность и 

усложняет процесс дальнейшего обучения. 

Прогрессирование сколиотической болезни может приводить к 

вторичным деформациям грудной клетки и таза, нарушению функции 

легких, сердца и тазовых органов,  обусловливает стратегию лечебных и 

коррекционных мероприятий, в том числе и методов физической 

реабилитации, направленных на предупреждение прогрессирования 

патологического процесса. 



 

65 

Особенное место в комплексной программе физической 

реабилитации детей со сколиотической болезнью занимают подвижные 

игры. 

Хорошие результаты использования подвижных игр при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата отмечают многие авторы [1, 

4]. Практикой работы отечественных и зарубежных специалистов 

доказано, что наиболее эффективным способом коррекции и компенсации 

дефекта является игровая деятельность, а именно, подвижная игра. 

Подвижные игры, кроме развития и совершенствования базовых 

двигательных действий, пространственной ориентации, координации, 

быстроты, силы, выносливости, призваны прививать ряд навыков, 

необходимых ребенку в повседневной жизни. Такие игры повышают 

уровень адаптации детей, которые постоянно меняются, расширяют 

функциональные возможности, способствуют оздоровлению организма, 

положительно влияют на психику, создают условия для социальной и 

физической реабилитации [3]. 

Нами установлено, что чрезвычайно мало разработано игр, которые 

решают вопросы формирования социальных и поведенческих навыков, а 

также игр, которые предназначены для детей со сколиотической болезнью 

позвоночника, что будет способствовать их социальной интеграции. 

В рамках нашего исследования нами разработаны подвижные игры 

для физической и социальной реабилитации детей со сколиозом. 

Целью нашей работы было определение эффективности влияния 

предложенного комплекса подвижных игр при проведении физической 

реабилитации у детей со сколиотическими поражениями позвоночника. 

Материал и методы исследования. Базами для исследования 

выступили: специальная общеобразовательная санаторная школа-интернат 

для детей со сколиозом г. Алексеево - Дружковка Донецкой области, 

кафедра здоровья человека и физического воспитания ГВУЗ «Донбасский 

государственный педагогический университет». 

Нами были обследованы дети, имеющие диагноз ливо- или 

правосторонний грудно-поясничный сколиоз 1 степени; дети с S-образным 

сколиозом 1 степени грудно-поясничного отдела позвоночника с 

признаками нестабильной формы, а также с признаками деформации 

грудной клетки. Вообще 82% детей имеют негативные сопутствующие 

признаки и патологические процессы, среди которых чрезмерное 

сокращение длины нижней конечности, вальгусная деформация стопы, 

плоскостопие, согласно данным амбулаторных карт, а также практически 

здоровые сверстники, без нарушения ОДА общеобразовательной школы № 

17 г. Славянска Донецкой области. 

Работу выполняли в соответствии с биоэтическими нормами с 

соблюдением соответствующих законов Украины. Все родители дали 

письменное согласие на участие их детей в исследовании. 

Изложение основного материала. Наблюдая за методикой 

проведения занятий по корректирующей гимнастике как одного из 
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ведущих средств физической реабилитации, мы обратили внимание на то, 

что выполняя однообразные упражнения с многократным их повторением 

и сочетанием с соответствующим ритмом дыхания, у школьников 

достаточно быстро наступает усталость, следствием которой является 

снижение концентрации внимания и общего психоэмоционального 

состояния. В связи с этим, в основе поэтапной экспериментальной 

программы выдвинута гипотеза, что использование элементов игрового 

метода, именно в моменты снижения концентрации внимания, будет 

способствовать более эффективному усвоению и качественному 

выполнению основных корректирующих упражнений. 

Весомым дидактическим и лечебно-коррекционным аргументом в 

обеспечении эффективности использования подвижных игр было 

понимание важности сочетания в обучении специальных знаний с 

чувственно-двигательным опытом ребенка. Выполняя действия с 

конкретными ролевыми и сюжетными задачами, дети четко понимали и 

усваивали знания о деятельности своего организма и отдельных его 

систем, об условиях взаимодействия его с окружающей средой и т. п. 

Стоит отметить, что эмоциональность занятия снижается за счет 

тщательного выполнения упражнений, правильного размеренного 

дыхания, специально много раз повторяющихся упражнений, следствием 

чего может стать невнимательность детей, утомление. Во избежание этого 

на занятиях корректирующей гимнастикой значительное место должны 

занимать спортивные игры с элементами соревнования. Игры создают 

условия для коррекции дефектов сколиоза, а также помогают решать 

важные задачи воспитания, обучения умениям правильно управлять 

своими движениями, дисциплинированного и сознательного отношения 

детей к занятиям. Спортивные игры, применяемые в ортопедии, 

классифицируют по величине психофизиологической нагрузки: 

незначительная, умеренная, тонизирующая и тренировочная. 

Использование подвижных игр требует соблюдения следующих 

методических принципов: 1) учет возрастных особенностей детей: чем 

старше дети, тем сложнее становятся игры, тем большее значение имеет 

сюжетный, ролевой рисунок, постепенно усложняются правила, 

значительной становится роль личной инициативы; 2) подбор игр в 

соответствии с лечебно-педагогическими, лечебными и воспитательными 

задачами; 3) соблюдение физиологических закономерностей адаптации к 

нагрузкам; 4) четкое объяснение правил игры и распределения ролей. 

В подборе подвижных игр и элементов соревнования необходимо 

учитывать индивидуальные особенности физического развития и здоровья 

детей. Непременным условием победы в игре и соревновании должна быть 

хорошая осанка всех членов команды или их большинства. Очень важное 

значение в проведении подвижных игр на занятиях корректирующей 

гимнастикой имеет соответствующий спортивный инвентарь. Правильный 

подбор подвижных игр и элементов соревнования поднимает интерес 

детей к систематическим занятиям корректирующей гимнастикой. 
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В качестве оптимизирующих факторов мы использовали подвижные 

игры ортопедической направленности, которые подразделяются на игры в 

положении разгрузки позвоночника и игры без разгрузки позвоночника. 

Игры в положении разгрузки позвоночника: «Слепая лиса», 

«Лягушки и цапля», «Лягушки и аист», «Хоккей», «Прыжок пантеры», 

«Пляжники с мячом», «Кошечка прячется» и др . 

Игры без разгрузки позвоночника: «Переправа», «Китайские 

пляжники», «Подвижная цель», «Живая мишень», «Мышеловка», а также 

оздоровительные подвижно-познавательные игры. 

Для примера приведем структурно-логическую карточку 

использованных подвижных игр в положении разгрузки и без разгрузки 

позвоночника. 

Пример игры «Слепая лиса»: двое-трое детей стоят на четвереньках 

или по-пластунски проползают под руками «лис». Услышав шорох 

«лисы», не открывая глаз, ловят ее на слух. «Запятнанный» заменяет 

одного из тех, кто стоит, а тот, в свою очередь, начинает ползти. Игра 

развивает внимание, слух, скорость и координацию движений. 

Пример игры «Китайские пляжники»: дети бегут от того, кто ловит. 

При этом надо присесть на носках, с хорошо изогнутой спиной. В этот 

момент лопатки сближаются, руки согнуты в локтях, кисти с отставленным 

указательным пальцем прижаты к плечам. Голова поставлена прямо. Если 

игрок не придерживается какой-либо из перечисленных условий, его 

«пятнают». Условия можно менять. Игра рассчитана на воспитание 

осанки, укрепление нижних конечностей, координацию, равновесие и 

скорость реакции. Можно проводить самые разнообразные игры из раздела 

подвижных и даже спортивних игр, модифицированных и направленных 

на решение специальных задач коррекции. 

Следует отметить, что только комплексное применение основных 

средств и форм физической реабилитации позволит достичь эффективной 

коррекции сколиотической болезни. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований в данном 

направлении. Таким образом, можно констатировать, что специально 

разработанная игровая методика становится неотъемлемой частью 

системы физической реабилитации детей со сколиозом. Такую игровую 

деятельность можно считать одним из путей создания наиболее 

благоприятных условий для развития этой категории детей, их 

личностного благополучия, и на исправление нарушений и стабилизации 

достигнутого эффекта, а также развитие жизненно важных двигательных 

навыков и умений. 
Интерпретация полученных данных свидетельствует о возможности 

применения развивающего влияния игрового метода для уточнения 

механизмов эффективности проведения коррекционно-реабилитационного 

лечения детей со сколиотическими отклонениями в системе комплексного 

действия нагрузок физических упражнений. 
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Следует отметить, что только комплексное применение игрового 

метода и основных средств, форм физической реабилитации позволит 

достичь эффективной коррекции сколиотической болезни детей. 
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку суспільства 

характеризується зростанням захворювань, інвалідності, смертності, 

різким зниженням опірності й рівня життєдіяльності організму людини, 

особливо дітей і молоді. Майже 90% студентів мають відхилення здоров’я, 

понад 50% – незадовільну фізичну підготовку. Зважаючи на такі 

статистичні дані, стає очевидним, що для досягнення загального здоров’я 

населення перевагу слід надавати стратегії охорони здоров’я практично 

здорової людини. Медицина сьогодення спрямована на усунення вже 

існуючої хвороби й не може істотно впливати на збереження здоров'я 

людини, тому існує необхідність у пошуку ефективних способів і засобів 

збереження й розвитку здоров'я індивіда. 

Характерними явищами нашої доби стали недбале ставлення до 

власного здоров’я і, що найгірше, – лавиноподібне поширення серед 

молоді паління, вживання алкоголю, наркотичних та психотропних 

речовин, збільшення частоти венеричних захворювань, девіантної 

поведінки. Поведінка людини на межі нового тисячоліття вийшла за межі 

безпечної зони, і тільки цілеспрямована турбота про здоров'я може 

зберегти перспективу виживання людства. 
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Гуманізація освіти вимагає якісно нового підходу до потреб людини, 

формування стійких мотивацій до здорового способу життя, позитивної 

соціальної поведінки. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. У контексті нашої 

роботи актуальними є результати досліджень М. Амосова, Г. Апанасенко, 

І. Гундарова, П. Капіци, Ю. Лисицина, В. Палесського, А.  Щедрина, 

присвячені загальним питанням здоров’я та здорового способу життя, а 

також А. Алексюк, О. Рудницької, С. Смирнова, Л. Столяренко, 

М. Фіцули, І. Харламова, що розкривають питання педагогіки вищої 

школи [1, 2, 4, 5, 6]. 

І. Брехман, О. Васильєва, О. Гладощук, Г. Зайцев, В. Колбанов, 

В. Панок, К. Петровський, А. Попов, Р. Раєвський, Т. Ротерс, В. Скумін, 

Л. Татарнікова, О. Язловецька та інші спрямували зусилля на пошук 

стратегічних педагогічних орієнтирів і умов вирішення проблеми 

формування здорового способу життя студента [3].  

Постановка завдання. Завдання нашої роботи – виявити та 

експериментально перевірити навчально-пізнавальні можливості 

природничих дисциплін щодо формування у майбутніх учителів свідомого 

ставлення до здорового способу життя. 

Виклад основного матеріалу. Узагальнюючи дані досліджень у 

галузі охорони здоров’я, можна виділити фактори, які в процесі навчальної 

діяльності студентів здатні негативно впливати на їхнє здоров’я, а саме: 

посилені вимоги до засвоєння великого обсягу навчальної інформації; 

тривале навантаження на деякі функціональні системи організму; 

відсутність навичок раціональної організації навчальної діяльності, що 

призводить до порушень режиму харчування, сну і, відповідно, негативно 

відбивається на академічній успішності студентів та стані їх здоров’я; 

низька культура відпочинку, ознакою якої є переважання пасивних форм 

організації дозвілля. 

Дослідження останніх років свідчать, що однією з причин 

погіршення стану здоров’я студентів є відсутність у них достатньої 

інформації про важливість здорового способу життя, ролі рухової 

активності у зміцненні соматичного здоров’я та елементарних навичок 

самоконтролю за своїм фізичним станом. 

На нашу думку, тільки свідоме сприйняття здорового способу життя 

визначає результативність зусиль людини у збереженні та зміцненні 

здоров’я, збільшенні тривалості життя, повноцінному виконанні 

біологічних і соціальних функцій. 

Ми визначаємо свідоме ставлення до здорового способу життя як 

стійке особистісне прийняття дієвих та надійних засобів збереження 

власного здоров’я – правил і постулатів такого способу життя. 

У структурі названого ставлення можна виділити когнітивний, 

емоційно-ціннісний і дієво-практичний компоненти. 
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Когнітивний компонент характеризує світоглядну позицію студента, 

усвідомлене сприйняття ним змістового аспекту здорового способу життя, 

рівень цих знань. 

Емоційно-ціннісний компонент передбачає переживання, відчуття, 

що виникають у майбутніх учителів у процесі реалізації постулатів 

здорового способу життя. 

Дієво-практичний компонент характеризує вміння, вольову 

схильність особистості дотримуватись здорового способу життя. 

Найважливішими ознаками кожного з компонентів можна вважати їх 

відносну стійкість, інтенсивність, тобто ступінь розвитку компонента, і 

взаємозв’язок, що існує між компонентами. 

Методологічною основою формування позитивної мотивації на 

здоровий спосіб життя у молоді є гуманістична модель освіти, сутність 

якої полягає у створенні такої соціокультурної ситуації, яка сприяла б 

формуванню суспільно значущої смислоціннісної життєвої стратегії. 

Рівень готовності для такої діяльності характеризується здатністю 

молодих людей перетворювати зовнішні вимоги на внутрішні спонукання, 

мотиви поведінки, а також пробудженням самосвідомості і 

відповідальності за власне здоров’я. 

Результатом формування свідомого ставлення до здорового способу 

життя є культура здоров’я як інтегральна якість особистості і показник 

вихованості. Вона забезпечується певним рівнем знань, умінь і навичок 

зміцнення здоров’я і характеризується високим рівнем культури поведінки 

стосовно власного здоров’я та здоров’я оточуючих. 

Формування здорового способу життя, культури здоров’я потребує 

максимальної уваги до мотиваційної сфери молоді, підтримки молодих 

людей у прагненні бути здоровими. Мотивація на здоровий спосіб життя – 

це система ціннісних орієнтацій, внутрішніх спонук до збереження, 

відновлення й зміцнення здоров’я. 

З метою виявлення ставлення студентів до власного здоров’я, 

формування більш уважного відношення до свого здоров’я нами був 

розроблений та проведений констатувальний експеримент, у якому взяли 

участь 10 студентів 1 курсу факультету фізвиховання (спеціальність 

«Здоров’я людини») Донбаського державного педагогічного університету. 

Були використані наступні методики діагностики: 

1. Ставлення опитуваних до власного здоров’я вивчали за допомогою 

тесту “Здоров’я” (за академіком С. Долецьким, 1983). Його мета – 

визначити, наскільки усвідомлено й відповідально людина ставиться до 

свого здоров’я. 

2. Самооцінку здоров’я визначали за тестом “Самооцінка здоров’я” 

(за В.П. Войтенком (1991)). 

Оскільки кількість учасників експерименту невелика, ми не 

претендуємо на статистичну достовірність, але вважаємо результати 

досить показовими, оскільки в дослідженні брали участь саме студенти 
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спеціальності «Здоров’я людини», тобто ті, хто має апріорі турбуватись 

хоча б про власне здоров’я. 

Проаналізувавши відповіді на питання тесту “Здоров’я”, ми 

з’ясували, що 50% опитаних (5 осіб) виявляють задовільний рівень 

ставлення до власного здоров’я (6 балів з 10 можливих), 10% (1 особа) 

мають добрий рівень піклування про здоров’я (7 балів), 40% (4 особи) 

ставляться до здоров’я безвідповідально (5 балів). 

При цьому відповіді на тест “Самооцінка здоров’я” свідчать, що 

більшість опитаних (60%) мають хороший стан здоров’я (3 – 9 балів з 28; 

за шкалою: 0 – ідеальне самопочуття, 28 – дуже погане).  40% оцінили стан 

свого здоров’я як задовільний (11 – 16 балів). 

Висновки. Результати дослідження показують, що загальний стан 

здоров’я студентів хороший, значна доля їх займаються спортом, мають 

непогану фізичну підготовленість. При цьому ставлення до власного 

здоров’я є, переважно, несвідомим, часто недбалим, що говорить про 

нестачу знань щодо здоров’я як фізичного стану і соціального явища, а 

також про необхідність виховання більш бережливого, усвідомленого, 

ціннісного відношення до власного здоров’я і здоров’я оточення. 
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Нагальною проблемою у контексті формування особистості молоді є 

позакласна спортивна робота з фізичної культури, але рівень 

представлених освітніх послуг, які надаються вищими навчальними 

закладами, і їх невідповідності сучасним потребам не можуть 

задовольняти  студентів. Однією з причин недостатньої результативності 

позакласної роботи з фізичної культури є, передусім, відсутність 

системності в цій роботі, значною мірою, що зумовлене складністю і 

труднощами перехідного періоду, який переживає українське суспільство. 

Інколи досить різні педагогічні погляди, а нерідко доволі істотна 

невідповідність змісту освіти основним сучасним вимогам до вищих 

навчальних закладів, змісту, форм та методів організації навчально-

виховного процесу, недостатнє врахування фізичного стану здоров’я і їх 

можливостей призводять до того, що зусилля викладачів виявляються 
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марними або малоефективними [4]. При цьому, необхідно з урахування 

нових реалій сьогодення удосконалювати уже існуючі складові системи, 

причому не тільки і не стільки за рахунок зміцнення матеріально-

техничної бази та зростання масовості охоплення освітніми послугами, але 

й за рахунок якісної модернізації самого процесу позакласної спортивної 

роботи, його змісту та організації. Тому важливим і нагальним завданням 

постає розробка і впровадження у позакласну спортивну роботу нових 

підходів для формування особистості майбутнього вчителя. 

Потрібно відзначити, що підхід є ключовою позицією і в системі 

позакласної спортивної роботи, де застосовуються різноманітні підходи. 

Адже при всій різноманітності, неповторності, численності профільних 

навчально-виховних систем у самому підході до ціле утворення, відбору 

змісту, організаційних форм, методів і засобів освітньої діяльності є 

чимало спільного, інваріативного, характерно для даного процесу і 

найбільших вірогідних тенденцій його вдосконалення в майбутньому [1]. 

В історії науки і її сучасному стані представлено багато підходів, які 

можна класифікувати за такими ознаками [3]: 

 науковим дисциплінами: філософський, психологічний,педагогічний, 

антропологічний, міждисциплінарний та інш.; 

 об’єктами: діяльнісний, культурологічний, особистісний та інш., 

 організація аналізу: системний, комплексний, структурний та інш.; 

 категоріями: компетентнісний, особистісно-орієнтований та інш. 

Отже, аналізуючи різноманітні підходи, у процесі нашого 

дослідження було встановлено, що орієнтація освіти на новий результат, 

який вимагає нових підходів до забезпечення якості позакласної 

спортивної роботи, критеріїв її оцінки та організації навчально-виховного 

процесу і управління ним, знаходить найбільш адекватне відображення в 

змісті компетентнісного підходу. 

Проведене нами наукове дослідження стосовно різних форм і 

методів у позакласній спортивній роботі як невід’ємної складової системи 

фізичного виховання показав її істотний потенціал для створення і 

розвитку компетентності особистості [2]. 

Перспектива подальших досліджень полягає у вдосконаленні форм і 

методів роботи у вищих навчальних закладах України та інших соціальних 

інституцій на основі компетентнісного підходу при формуванні 

особистості майбутнього вчителя. 
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Введение  

В основу построения годичного тренировочного цикла должны быть 

положены определенные закономерности, отражающие сущностные 

характеристики процесса спортивной тренировки. Однако у специалистов 

по этому поводу нет однозначного мнения  и, как следствие, моделей 

структуры годичного тренировочного цикла существует несколько, 

причем, принципиально отличающихся друг от друга [1]-[7]. Интерес к 

построению годичного тренировочного цикла в различных видах спорта 

всегда остается в центре внимания специалистов, так как именно годичное 

планирование тренировочного процесса является кульминацией всей 

творческой работы тренера, воплощающейся в конкретный документ, на 

основе которого детализируются все остальные тренировочные циклы, 

отдельные занятия и двигательные задания [8], [9].  

Цель исследования – определить оптимальный объём и 

интенсивность тренировочных нагрузок в построении тренировочного 

процесса сборной команды Республики Беларусь в гребле на байдарках и 

каноэ. 

Материалы и методы исследований  
В ходе исследования нами были использованы следующие 

материалы и методы: 

1. Анализ научно-методической литературы по проблеме 

моделирования тренировочных нагрузок спортсменов; 

2. Анализ эффективности тренировочных программ сборной 

команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ за 2010-

2015 годы по результатам выступления на международных соревнованиях; 

3. Анализ тренировочных объёмов и интенсивности нагрузок в 

микро-, мезо- и макроциклах подготовки высококвалифицированных 

гребцов на байдарках и каноэ; 
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4. Метод индивидуализации подготовки высококвалифицированных 

гребцов на байдарках и каноэ на основе особенностей кинетики 

эндогенного лактата [10]; 

5. Методы математической статистики [11]. 

Результаты исследования и их обсуждение  
В настоящее время при составлении тренировочных программ 

подготовки команды Республики Беларусь по гребле на байдарках в их 

содержание включаются следующие основные средства: специальная 

подготовка (гребля в различных зонах интенсивности); общая физическая 

подготовка (легкоатлетический бег (км), тренажерная подготовка, 

атлетическая подготовка, спортивные игры, общеразвивающие 

упражнения). Греблю на байдарках традиционно планируется выполнять в 

пяти зонах интенсивности, в зависимости от концентрации образуемого 

при этом лактата (La): 

Первая зона - лактат менее 2мМоль/л. Вторая зона - лактат от 2 до 4 

мМоль/л. Третья зона – лактат от 4 до 8 мМоль/л. Четвертая зона - лактат 

более 8 мМоль/л. Пятая зона – алактатная, т.е. без сохранения лактата в 

организме.  

В основе физической работоспособности лежат определенные 

физиологические механизмы, исследование которых имеет значение при 

контроле подготовки спортсменов, воспитывающих выносливость. 

Аэробная производительность определяется функциональными резервами 

системы транспортирующей кислород (сердечно-сосудистой системы, 

системы органов дыхания, кровеносной системы) и системы тканевого 

дыхания. Анаэробную производительность определяют мощность 

внутриклеточных анаэробных систем и запасы в мышцах энергетических 

веществ. В зависимости от мощности работы были предложены 

классификации мышечной работы. В классификации В. С. Фарфеля [12] 

выделено четыре степени мощности работы, которым соответствуют 

четыре временные зоны. Работа максимальной мощности выполняется в 

зоне, продолжительность которой составляет 10-20 с. Субмаксимальная по 

мощности работа выполняется в зоне, длящейся от 20 с. до 5 мин. В зоне 

от 5 мин до 30 мин выполняется работа большой мощности. Меньшая по 

мощности работа выполняется в четвертой зоне (умеренная мощность). 

Продолжительность работы в зоне умеренной мощности составляет свыше 

30 мин. 

В классификации Н. И. Волкова [5] первая зона (зона максимальной 

мощности) длится не более 15 с.. Вторая зона (зона субмаксимальной 

мощности) разделена на две, где продолжительность первой составляет от 

15 с. до 40 с., а второй - от 40 с. до 2-х мин. Четвертая зона (зона большой 

мощности) составляет от 2 мин. до 10 мин. Пятая зона (зона умеренной 

мощности) составляет свыше 10 мин. гребли. В первой зоне работа 

обеспечивается преимущественно креатинфосфатным механизмом 

энергопродукции (алактатная фаза анаэробного обмена). Во второй зоне 

(от 15 с. до 40 с.) основную роль играет гликолиз (лактатная фаза 
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анаэробного обмена). В третьей зоне (от 40 с. до 2-х минут), наряду с 

гликолизом, включается аэробный механизм производства энергии. В 

четвертой зоне аэробный механизм играет преобладающую роль. В пятой 

зоне основная часть работы выполняется за счет аэробного механизма 

энергообеспечения физической нагрузки. Применительно к гребле на 

байдарках и каноэ в соответствующую зону, по Н. И. Волкову относятся 

следующие дистанции: 3-я зона (зона субмаксимальной мощности) - 

дистанция 500 м; 4-я зона (зона большой мощности) - дистанция 1 000 м; 

5-я зона (зона умеренной мощности) - дистанция 5 000 м. [13]. Как 

известно [14], первая зона интенсивности соответствует исключительно 

аэробному режиму энергообеспечения мышечной деятельности. Вторая 

зона приходится на границу порога анаэробного обмена (ПАНО), но не 

превышает его. В третьей и четвертой зонах интенсивности мышечной 

деятельности в большей мере преобладают анаэробные процессы 

энергообеспечения. Пятая зона интенсивности гребли предусматривает 

тренировку только фосфатного механизма, субстратом которого является 

аденозинтрифосфат (АТФ).  

На рисунке 1 представлена примерная динамика выполненного 

объёма основных тренировочных средств гребцов на байдарках сборной 

команды Республики Беларусь. Анализ тренировочных программ показал, 

что в начале подготовительного периода (октябрь-ноябрь) объём гребли в 

аэробном, аэробно - анаэробном и анаэробном режимах постепенно 

возрастает.  

 

 
Рис 1. Динамика объёма и интенсивности гребли в годичном 

тренировочном цикле 

В декабре объём тренировочной нагрузки в аэробной и аэробно - 

анаэробной зонах существенно уменьшается, и параллельно возрастает её 

интенсивность - объём гребли в анаэробном режиме увеличивается более 

чем в 2 раза. Такая динамика тренировочной нагрузки соответствует 
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общему подготовительному этапу. В январе спортсмены не используют 

греблю в связи с отсутствием естественных условий для тренировки. В 

феврале в сборной команде начинается специальный подготовительный 

период. Постепенно объём гребли в аэробном режиме увеличивается до 

апреля, затем наблюдается некоторый спад, и максимум нагрузки 

приходится на июнь, то есть когда начинается соревновательный этап. На 

июнь приходится максимум объёма гребли в аэробно-анаэробном режиме 

(в среднем 340 км). Однако объём гребли в анаэробном режиме в апреле – 

мае уменьшается в среднем с 75 км до 60 км, а в июне – июле в до 50 км в 

месяц и ниже. Такое построение тренировочного процесса соответствует 

традиционному принципу волнообразности из теории периодизации 

спортивной тренировки Л. П. Матвеева [6]. 

В ходе проведенного исследования выявлено, что суммарный объём 

гребли в различных зонах интенсивности составил в среднем 

5115,26±283,49 км (100%). Что касается соотношения объёмов по разным 

зонам интенсивности мышечной работы, то объём гребли в зоне 

умеренной мощности составил в среднем 2383,36±142,74 км. При такой 

интенсивности гребли, когда концентрация лактата не превышает 

2мМоль/л, энергообеспечение мышечной деятельности, то есть физическая 

работа, осуществляется исключительно за счет аэробного механизма. В 

таких условиях частота сердечных сокращений (ЧСС) спортсменов 

находится в пределах 70-80 % от максимальной, а интенсивность 

тренировочной нагрузки соответствует 80-90 % уровня анаэробного порога 

(АнП). Необходимо отметить, что доля гребли в этой зоне мощности 

достаточно большая и составляет в среднем 46,6 % от общего объёма 

гребли.  

Определено, что объём гребли в зоне субмаксимальной мощности – 

1, когда скорость перемещения лодки находится в пределах 70-80 % от 

максимальной равен в среднем 1931,52±89,56 км (37,7 % от всего объёма). 

При такой интенсивности гребли концентрация лактата находится в 

пределах 2 - 4 мМоль/л, ЧСС на уровне 80-90 % от максимальной, а 

интенсивность тренировочной нагрузки соответствует 90-100 % уровню 

анаэробного порога (АнП). То есть, энергообеспечение мышечной 

деятельности в данном случае осуществляется также преимущественно за 

счет аэробного механизма. 

Годовой объём гребли в зоне субмаксимальной мощности - 2 у 

гребцов сборной команды значительно сокращается, по сравнению с двумя 

предыдущими и составляет примерно 480,71±48,26 км или 9,4% от общего 

объёма гребли на воде. Интенсивность гребли превышает АнП на 10 %, 

скорость перемещения лодки достигает 80-85 % от максимальной. ЧСС 

спортсменов поднимается до 95 % от максимальной величины, а 

мышечная деятельность при такой интенсивности обеспечивается не 

только аэробным, но уже и анаэробным механизмом, поэтому и 

концентрация лактата возрастает с 4 мМоль/л до 8 мМоль/л. 
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Объём гребли в большой зоне мощности составляет в среднем 

229,48±37,72 км или 4,5 % от общего километража. При этом скорость 

движения лодки достигает 90-100 % от максимальной, а концентрация 

лактата превышает 8 мМоль/л.  

Наименьший объём гребли у обследуемых спортсменов приходится 

на максимальную зону интенсивности. Скорость движения лодки по 

дистанции достигает своего максимума. Такая работа занимает в среднем 

92,63±16,39 км в годичном цикле (1.8 %). Это, как правило, гребля на 

отрезках от 20 до 100 метров.  

Рассматривая годовой объём средств общей физической подготовки 

(ОФП) гребцов на байдарках и каноэ, можно сделать также определенное 

заключение. Так, годовой объём ОФП у них составляет в среднем 

191,25±18,57 час. Из них тренажёрной подготовке уделяется в среднем 

70,67±8,58 часов или 36,6 % от общего количества часов. Второе место в 

структуре ОФП занимает атлетическая подготовка, которой уделяется в 

среднем – 60,28±6,36 часов или 31,4 %. На третьем месте в годичном цикле 

находится кроссовый бег. Он составляет в среднем 31,27±4,51 час или 

16,3 % от общего объёма средств ОФП. Меньше всего времени уделяется 

на общеразвивающие упражнения – 30,05±4,38 часов (15,7%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что построение годичного 

тренировочного цикла гребцов на байдарках и каноэ основного состава 

сборной команды Республики Беларусь только частично основывается на 

идеях Л. П. Матвеева. В основном это касается построения общего 

подготовительного этапа. В начале подготовительного периода (октябрь) 

гребцы выполняют большой объём гребли в аэробном режиме (294,0 км) и 

аэробно-анаэробном режиме (162,0 км). В ноябре - декабре объём гребли в 

аэробной зоне сокращается более чем в 2 раза, при этом повышается объем 

гребли в аэробно-анаэробном и анаэробном режимах. То есть, по своей 

структуре тренировочный процесс гребцов основного состава сборной 

команды Республики Беларусь соответствует классическим понятиям 

построения общего подготовительного этапа спортсменов по модели 

годичного цикла Л. П. Матвеева [7]. 

В январе взрослые спортсмены занимались только общей 

физической подготовкой. В начале специально подготовительного этапа 

(февраль-март) закономерно возрастает объём гребли в аэробно-

анаэробном режиме. Причём он больше, чем объём гребли в аэробном 

режиме. Затем у спортсменов постепенно возрастает объём гребли в 

анаэробном режиме, достигая максимума к началу соревновательного 

этапа (июнь). В июне резко возрастает и объём гребли в аэробном режиме. 

Такая ситуация не типична для соревновательного этапа. Однако, анализ 

выступления белорусских гребцов на чемпионате мира 19 -23 августа 2015 

года в Италии (г. Милан) [15], где было завоевано 10 медалей (5 золотых, 2 

серебряные и 3 бронзовые) показал, что выбрана оптимальная модель 

объёма и интенсивности нагрузки в годовом тренировочном цикле. 
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Проведенный анализ структуры и содержания годичного 

тренировочного цикла основной сборной команды Республики Беларусь по 

гребле на байдарках и каноэ показал, что построение тренировочного 

процесса требует постоянного поиска и корректировки объёмов и 

интенсивности нагрузки. Такой подход может существенно повысить 

эффективность тренировочного процесса гребцов сборной команды 

Республики Беларусь, что будет способствовать росту их спортивного 

мастерства и соревновательной результативности. 
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Время отдыха между подходами в тренировочном процессе имеет 

очень важное значение[ 1], особенно, если речь идет о развитии силы[ 2]. 

Но в спортивной науке очень мало проводили исследований, изучающих 

влияние интервала отдыха между подходами на нервно-мышечную 

деятельность и метаболические процессы [ 3]. Между подходами нам 

необходимо дать время мышцам для ресинтеза внутримышечного 

аденозинтрифосфата и фосфокреатина. Это позволит восстановить силы, 

нужные для поддержки интенсивности тренировки.  Например, для 

тренировки максимальной силы обычно рекомендуется отдыхать между 

подходами 2-5 минут [ 2]. По рекомендациям Американского колледжа 

спортивной медицины для основных упражнений следует отдыхать от 2 до 

3 минут между подходами, а между вспомогательными упражнениями 
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отдых должен составлять от 1 до 2 минут [4]. Но следует отметить, что эти 

рекомендации основаны на клиническом опыте и не имеют убедительных 

научных доказательств [3]. Результаты исследования Pincivero и Campy [5] 

показали значительное увеличение четырехглавой мышцы бедра после 

шести недель тренировок с длинным интервалом отдыха. Авторы 

оценивали изокинетическую силу четырехглавой мышцы бедра у 15 

здоровых участников мужского пола. Участники были разделены на 3 

группы: а) короткий интервал отдыха; б) длинный интервал отдыха; в) 

контрольная группа. В первой группе между подходами отдыхали по 40 

секунд, вторая группа получила на отдых 160 секунд. 1 и 2 группы 

выполняли изокинетический тест разгибания ног при 180 градусах, 2 дня в 

неделю, с продолжительностью 6 недель. Данное исследование не 

показало никаких существенных изменений в контрольной группе и 

группе с коротким интервалом отдыха. Сила же четырехглавой мышцы на 

протяжении всего исследования осталась неизменной во всех группах. 

Hamid Arazi и др [6] сравнили влияние трех различных периодов отдыха на 

стабильность повторений в двух упражнениях: жиме лежа и жиме ногами. 

Количество участников составляло 20 здоровых студентов, которые имели 

уже тренировочный опыт- 6 месяцев ( тренировались 3 раза в неделю). 

Студенты перед каждым тестированием делали разминку как верхней, так 

и нижней части тела- 2 подхода по 12 повторений, с 40% нагрузки от 

разового максимума, количество сетов  было четыре , которые 

выполнялись с 75% нагрузки от разового максимума до отказа. Результаты 

показали, что увеличение отдыха между подходами может снижать 

стабильность повторений в силовых тренировках. Scudese и др[7] 

исследовали влияние интервалов отдыха на последовательность 

повторений во время выполнения околомаксимальных подходов в жиме 

лежа. 16 тренированных мужчин принимали участие в четырех сессиях и 

во время каждой сессии они выполняли пять последовательных подхода в 

жиме лежа. Интервалы отдыха были – 1, 2, 3 и 5 минут. Результаты 

показали, что по сравнению с 1 минутным отдыхом – 2, 3 и 5 минут 

оказались намного эффективнее. А между этими тремя интервалами( 2,3 и 

5) не было существенных различий.  По данным этого исследования при 

использовании 3ПМ для жима лежа практики должны для эффективности 

отдыхать минимум 2 минуты, чтобы не было существенных нарушений 

при выполнении околомаксимальных подходов. Тем не менее, более 

низкий уровень физических нагрузок может потребовать минимум 3 

минутный отдых между подходами. Nogulira и коллеги [8]  изучали 

влияние интервалов отдыха на мышечную усталость.18 участников 

выполняли сгибание и разгибание локтя( по 30 повторений) на 

изокинетическом динамометре с 80 гр. диапазоном движения. Скорость 

сгибания составляла 120 градусов, в то время как для разгибания локтевого 

сустава было использовано 5 различных скоростей ( 30, 75, 120, 240 и 360 

градусов) с пятью различными интервалами отдыха( 2.89, 1.28, 0.85, 0.57 и 

0.54 секунды). По результатам данного исследования - при отдыхе 2. 89 
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секунд наблюдалось снижение усталости, а при интервале 0.54 секунд 

усталость наоборот увеличивалось.  

Willardson и Burkett [2] сравнивали увеличение силы и мышечной 

массы при 2-х минутным ( количество участников - 7 человек ) и 4-х 

минутным отдыхом ( количество участников - 8 человек ) между 

подходами. Участниками выполнялись тяжелые и легкие тренировки, 

разделенные на 72 часа в течение каждой недели. При тяжелых 

тренировках они выполняли 2 различных сета по 10 повторений с 50 и 75% 

от рабочего веса. Все сеты выполнялись с 70-90% от 1 ПМ до отказа. Если 

количество повторений падало от установленного диапазона нагрузка, 

снижалась на 5 %. А для легкой тренировки участники выполняли 1 

разминочный подход с 10 повторениями, 50%  от рабочего веса. Все 

подходы выполнялись с 60% от 1ПМ, 8 повторений до отказа. Цель легких 

тренировок заключалась в увеличении объема тренировок, но, не мешая 

процессу восстановления. Обе группы показали значительное увеличение 

силы. Различия в силовых показателях не были существенны между 

группами. Во всех мезоциклах , 4-х минутная группа показала более 

высокие результаты при тяжелых тренировках. Результаты данного 

исследования показали, что значительное увеличение силы в приседаниях 

были достигнуты с 2-х минутным отдыхом, а также небольшой успех был 

получен от 4-х минутного отдыха. Таким образом, опытным атлетам для 

увеличения силы и массы достаточно использование более коротких 

интервалов отдыха, чем новичкам.  

Faraji и коллеги [1] пришли к выводу, что во время силовых 

тренировок, при наличии достаточного времени, 3-х минутный отдых 

позволяет выполнять больший объем тренировки для ног. Целью их 

исследования было сравнить тренировочный объем во время двух сессий 

на низ тела, которые подразумевали 1 минутный и 3 минутный интервалы 

отдыха между подходами и упражнениями. 13 тренированных мужчин 

приняли участие в двух экспериментальных сессиях , которые состояли из 

4 упражнений: жим ногами, разгибание ног, сгибание ног и приседания, 

выполняемые в 3 подходах с 80% нагрузкой от 1 ПМ. Эти две 

экспериментальные сессии отличались только по времени отдыха между 

подходами и упражнениями. Одна сессия с 1 минутным отдыхом, а другая 

с 3 мин. отдыхом.  

В 2015 году Martorelli с коллегами [3] изучили нервно-мышечный 

ответ и отклик лактата в крови на приседания с разными интервалами 

отдыха между подходами.  Сравнивались максимальные силовые 

результаты, мышечная активность и концентрация лактата в крови после 1, 

2 и 3- минутных интервалов отдыха между подходами во время 

выполнения приседаний в силовых тренировках. Гипотеза авторов 

состояло в том, что 2 и 3-х минутные интервалы отдыха приводят к 

лучшему нервно-мышечному восстановлению и низкому уровню лактата в 

крови, нежели с 1 минутным отдыхом. Основной вывод данного 

исследования следующее - независимо от времени отдыха, сила 
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поддерживалась во время выполнения приседаний на протяжении всей 

тренировки у подготовленных мужчин-участников. Результаты не 

соответствовали гипотезе исследователей, так как не было никакой 

разницы на пике и средней мощности между перечисленными 

интервалами. А также , лактат крови увеличивался во время выполнения 

упражнения, но не наблюдались различия между этими тремя 

интервалами.  Мышечная активность после силовых тренировок не была 

подвержена значительному влиянию интервалам отдыха. Тем не менее, 

несмотря на существенные различия между интервалами отдыха, при 

выборе конкретного интервала нужно учитывать нижний показатель 

средней мощности, при использовании 2 мин по сравнению с 

использованием 1 минутного отдыха. Экспериментальный протокол и 

данные некоторых других исследований( Weir et al. 1994, Matuszak et al. 

2003) позволяют предположить , что краткосрочные высокоинтенсивные 

тренировки могут выполняться с меньшим интервалом отдыха, если это 

касается опытных атлетов.  

Выводы.  

1) При длинном интервале отдыха (примерно 3 минуты) усталость 

снижается, а при коротком интервале отдыха (примерно 1 минута) 

усталость наоборот увеличивается.  

2) Опытные атлеты для увеличения силы или мышечной массы могут 

позволить себе более короткие интервалы отдыха, а новичкам 

подходят более длительные интервалы отдыха.  

3) Между 2, 3 и 5-минутными интервалами отдыха существенных 

различий не наблюдается.  
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Интеграция в международное образовательное пространство, 

процессы демократизации и гуманизации общественной жизни в условиях 

продолжающихся экономических реформ требуют от высшей школы 

активного поиска путей совершенствования сложившейся в России 

системы национального образования. В свою очередь совершенствование 

системы образования требуют разработки новой концепции о месте 

физического воспитания в структуре вуза и учебного воспитательного 
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процесса.  

Реальное воплощение данной концепции в физическом воспитании 

связано с разработкой современной технологий преподавания физической 

культуры, обеспечивающей требуемый уровень профессиональной 

психофизической готовности (ППФГ) специалистов, выпускаемых вузами. 

Технологический подход к профессионально - прикладной физической 

подготовке (ППФП) студентов в высших учебных заведениях должен 

обеспечить формирования в процессе обучения необходимых 

психофизических качеств будущих специалистов, прикладных знаний, 

умений и навыков, а по сути - мотивированных способностей, которые 

помогут им быстро адаптироваться к производственным условиям, 

повысить уровень профессиональной надежности. Повышение качества 

подготовки специалистов различных областей деятельности,  возможно 

путем активного использования научного и учебного потенциалов вузов 

при широком применении современных педагогических технологий. 

Совершенствование преподавания по новым технологиям и внедрение их в 

процессе обучения позволяет студентам играть более активную роль в 

процессе образования, а преподавателям  - иметь обратную связь.  

Профессиональные, оздоровительные, педагогические и 

информационные технологии, базирующиеся на овладении новыми 

методами обучения и компьютеризация учебного процесса по 

физическому воспитанию,  являются основными составляющими 

преподавания физической культуры в вузах. Поэтому технология 

преподавания должна обеспечивать системный подход к подготовке 

специалистов на базе современных достижении  теории и методики 

физического воспитания.  

Разработку и внедрение современных технологии преподавания 

физической культуры в Забайкальском институте предпринимательства 

(ЗИП Сиб УПК), на данном этапе, можно осуществлять исходя из 

существующих направлений деятельности (экономический, социально - 

технологический, юридический), решая задачи, поставленные 

государственным образовательным стандартом, без превышения времени и 

дополнительных затрат сил и средств определяемых действующей 

программой для вузов (Примерная программа по физической культуре 

2000г.). 

 Сложившаяся ситуация в Забайкальском институте 

предпринимательства,   вся деятельность которого основана на 

коммерческой основе, при сложнейшем демографическом спаде, но при 

этом имеющем не плохую материальную спортивную базу и самое 

главное – высококвалифицированный профессорско–преподавательский 

состав, заставляет сейчас серьезно задуматься  о  перспективах предмета 

«физическая культура»  с позиций выживания. Уже нет ранее 

существующей кафедры физического воспитания. Прежде всего предмет 

«физическая культура»  должен соответствовать специфическим 

особенностям института  с  точки зрения подготовки специалистов с 
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высокой степенью готовности к социально – профессиональной 

деятельности .  

Перспективой развития физической культуры, как учебной 

дисциплины в Забайкальском институте предпринимательства, является 

участие преподавателей физического воспитания в повышения качества 

выпускаемых специалистов путем разработки модели психофизической 

готовности выпускников разных специальностей и направленного 

воздействия на ее повышение. Понятие «профессиональная 

психофизическая готовность» включает в себя следующее: достаточную 

профессиональную работоспособность, наличие необходимых резервных 

физических и функциональных возможностей организма для 

своевременной адаптации к быстро меняющимся  условиям 

производственной и внешней среды, объему и интенсивности труда, 

способность к полному восстановлению в заданном лимите времени и 

присутствии мотиваций в достижений цели, базирующихся на физических, 

психических и духовных возможностях человека. 

Будущая профессиональная деятельность выпускников 

Забайкальского института предпринимательства требует не только 

глубоких теоретических знаний, но и специальной психофизической 

подготовленности. Поэтому разработка и реализация на практике 

психофизической модели выпускника, рассчитанной на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, способных быстро 

приспосабливаться к новым условиям труда, обладать высоким 

профессионализмом, конкурентоспособностью, является задачей нашего 

преподавательского состава.  

Основной задачей ППФП является формирование физических, 

физиологических и психических качеств, способствующих достижению и 

поддержанию  достаточной готовности к успешной профессиональной 

деятельности.   

Наличие в институте  материально–технической базы, достаточное 

обеспечение учебно-методическим и программным материалом, высокая 

квалификация преподавательского состава позволяет в какой-то мере 

разработать модель технологизаций предмета «физическая культура». 

Разрабатываемая нами модель должна служить тому, чтобы 

выпускник смог найти область деятельности, в большой степени 

соответствующую его интересам, склонностям, способностям, так как 

правильное использование сил и возможностей каждого – одно из ведущих 

условий оптимизации процесса протекания  сфер жизнедеятельности 

человека (интеллектуальной, эмоциональной, трудовой и др.)  

Конечно, любое высшее учебное заведение для успешной 

подготовки специалистов различных отраслей народного хозяйства 

заинтересовано и желало бы провести психофизический отбор 

абитуриентов на основе базового перечня требуемых профессионально 

важных качеств (ПВК). Уровень этих профессионально важных качеств 

для различных специальностей существенно различен. Задача 
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формирования концептуальных принципов  организации управления 

процессом профессионализаций выпускников вузов, исходя из требований 

не только современного состояния отрасли, но   и перспектив ее развития, 

может быть решена только при реализации всей совокупности 

индивидуальных качеств специалиста. Это служит базой для 

последовательной профессиональной подготовки и специализации по 

определенным моделям деятельности.  

Для определения уровня ПВК в Забайкальском институте 

предпринимательства, прежде всего, необходимо составить 

профессиограммы всех специальностей, по которым ведется обучение. Эти 

ПВК должны соответствовать сложившемуся представлению о требуемом 

уровне образованности, профессионализма, квалификации, включая 

ориентацию этих качеств как на текущие задачи деятельности 

специалиста, так и на перспективы их развития. 

Для выделения ПВК применительно к той или иной специальности 

необходимо:  

– обосновать основные ПВК и определить четкие критерии 

профессиональной подготовленности; 

– выделить  основные блоки квалификационных характеристик, 

соответствующие основным этапам деятельности; 

– классифицировать их с ведением существенных квалификационных 

параметров, наличие которых обеспечивает профессиональную 

деятельность конкретного специалиста.  

Предложенная российскими учеными примерная структура ПВК 

приемлема для всех специальностей и состоит из трех блоков:  

1 – физические качества (например, выносливость – общая, статическая,  

динамическая и т.д.)  

2 – психофизиологические резервы, состоящие из физиологических 

функций (зрения, слуха), сенсомоторных реакций, физиологических 

качеств  (устойчивости, сердечно-сосудистой, нервной  систем, 

функциональной устойчивости) и познавательных функций мозга  

(память – вербальная, зрительная, слуховая, двигательная, объем, 

внимание – концентрация, переключение и т.д.) 

3 – психические возможности, состоящие из интеллектуальных 

способностей (словесно–логические, вычислительные, быстрота 

мышления и др.)  

Профессиограммы специальностей, включающие нормированные 

ПВК, представляют собой модель специалиста  и отражают требования, 

предъявляемые к человеку характером профессиональной деятельности и 

условиями, соответствующими этой деятельности, и являются основой для 

осуществления профессиональной подготовки студентов в вузе.  

Большой интерес представляют исследования, проведенные по 

данной тематике в Российской таможенной академии (РТА) (Г.П. Брацун, 

С.Е. Зуев, Л.М. Крылова, А.Г. Полозков, С.Н. Шмелев, 1997 – 2000) и в 

Московском государственном строительном университете (МГСУ) 
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(В.А. Коваленко,  Т.Г. Сивкин, О.В. Каравашкина).   Для нашего института 

важны, приемлемы и возможны к использованию разработанные этими 

учеными профессиограммы по таким направлениям, как экономический 

(экономическая безопасность, экономика, менеджмент, прикладная 

информатика) социально – технологический (товароведение, торговое 

дело, туризм, сервис) юридический (правовое обеспечение национальной 

безопасности, правоохранительная деятельность, юриспруденция). 

Составленные профессиограммы позволяют установить 

обоснованный перечень ПВК и уровень их значимости для специалистов 

этих отраслей деятельности. Нормированные ПВК являются базовыми 

компонентами профессиональной психофизической готовности. 

В представленной ниже таблице отражены состав и уровень 

профессионально важных психофизических качеств специалиста (по 9 - ти 

бальной шкале: очень важно – 9 – 7; важно – 6 – 5; желательно – 4 – 3; 

необязательно -2 -1 ) 

 

    

 

 

Профессионально важные качества 
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физические 

качества 

выносливость общая 7 7 6 8 

 статическая 7 5 7 6 

 динамическая 6 6 5 6 

сила  6 6 5 6 

быстрота  6 6 5 6 

психологические 

возможности 

интеллектуальные 

способности 

словесно-логические 6 8 6 7 

  вычислительные 7 6 8 7 

пространственные 5 4 4 4 

оперативные 6 5 5 7 

быстрота мышления 5 5 4 5 

Социально-

психологические 

качества 

нормативность 8 8 8 8 

 исполнительность 7 6 7 6 

организаторские 

способности 

5 4 3 8 

коммуникабельность 5 7 4 8 

 добросовестность 

надежность 

7 6 7 6 

 

Психофизиологиче

ские резервы 

зрение острота зрения 6 5 5 4 

 глазомер 6 3 3 4 

Зрительно-моторная реакция 6 5 4 5 

Слухо-моторная реакция 6 5 4 5 

Устойчивость 

систем 

сердечно-сосудистая 6 7 5 7 

 нервная 6 7 5 8 

функциональная 6 5 4 7 

Познавательные 

функции мозга 

память вербальн

ая 

7 5 8 8 
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Продолжение табл. 

   зрительн

ая 

7 5 7 5 

слуховая 5 3 3 6 

двигател

ьная 

4 3 3 4 

объем 7 8 7 8 

внимание концент

рация 

7 6 8 6 

переклю

чение 

7 6 8 6 

объем 6 3 4 8 

 

 

Из таблицы видно, что практически для всех видов деятельности 

профессионально – важными физическими качествами являются общая 

выносливость, сила, быстрота, но уровень их развития различен. 

Одинаковая важность физических качеств объясняется тем, что 

выносливость – единственное из качеств, которое имеет прямую 

зависимость от состояния сердечно – сосудистой и дыхательной систем. 

Тесно связана с выносливостью умственная и физическая 

работоспособность. Сила же мышц связана с функциями органов и систем 

организма человека, с его эмоциями и энергетикой. Мышцы связаны с 

центральной  и периферической нервной системами, железами внутренней 

секреции. Тренированная мышца имеет больше возможностей для 

предохранения всего организма от вредных воздействий учебной и 

производственной деятельности. Быстрота непосредственно связанна с 

профессиональной готовностью, так как уровень ее развития влияет на 

подвижность нервных процессов, оперативность мышления, умственную 

работоспособность. 

Какие же виды спорта и упражнения из них в наибольшей степени 

способствуют воспитанию ПВК, необходимых в той или иной 

профессиональной деятельности. Это - легкая атлетика, лыжные гонки, 

спортивные игры, единоборства, плавание, гимнастические упражнения. 

Выносливость  определяется по временному показателю в беге  на 

длинные дистанции, быстрота – в беге на короткие дистанции, сила  - по 

подниманию тяжестей и т.д. Итак, делая акцент на требуемой специальной 

физической подготовленности, психофизической подготовленности, 

задействуя психофизиологические резервы в подготовке высоко – 

квалифицированных специалистов в той или иной сфере деятельности и 

складываемая модель наиболее приемлемой технологии преподавания 

физической культуры в вузе. И студент получает возможность за время 

обучения привести свой уровень развития психофизических качеств в 

соответствии с моделью выпускника, включающей требование избранной 

специальности  

Конечно, уровень профессиональной психофизической готовности  

(готов, практически готов, условно готов, не готов)  определить  точно 
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очень сложно. На практике некоторые вузы используют 

автоматизированные системы определения уровней состояния отдельных 

показателей ППФГ. Это программно – аппаратные комплексы 

«Сенсокард» и «Высокая проба», используемые для оценки 

психофизической готовности и функциональных возможностей организма, 

для интегральной оценки психической устойчивости, общего уровня 

интеллектуального развития и фактора добросовестности и надежности в 

деятельности. 

В настоящее время в нашем институте мы можем осуществлять 

только практическую часть  психофизической подготовки студентов, 

ориентируясь на предложенную модель, что позволяет и материальная 

база. В перспективе же комплексный контроль за количественной и 

качественной оценками физического состояния студентов требует того, 

чтобы в ходе учебного процесса осуществлялся постоянный мониторинг 

различных показателей. В первую очередь показателей, оценивающих 

физическую и психическую работоспособность, функциональное 

состояние. Целесообразно  в технологию  преподавания физической 

культуры включить нормативную часть, связанную с оценкой результатов 

физической подготовленности студентов, дифференцированную по годам 

обучения (курсам). 
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В настоящее время хорошее и качественное образование ценится 

высоко, а дипломы престижных учебных заведений очень значимы. По 

мере развития туризма не может остаться без внимания и образовательный 

туризм – поездки для получения образования и повышения квалификации 

в форме курсов и стажировок [1].  

Актуальность образовательного туризма как структурной 

составляющей сферы услуг возрастает в условиях глобализации 

международных отношений, интернационализации образования на 

национальном, секторальном и институциональном уровнях в условиях 

возрастающей и усложняющейся по содержанию компонент конкуренции 

на рынке международного образовательного туризма [2]. Возможности 

современного общества дают право учиться в той стране и в том учебном 

заведении, которое выбираете для себя именно вы. 
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Существуют следующие виды образовательного туризма: языковой 

туризм – является самым распространенным, так как охватывает 

практически все возрастные категории; спортивный туризм – его главной 

задачей являются тренировки, обучение и опыт в том виде спорта, который 

выбран в качестве основного; профессиональное обучение – освоение за 

границей какой-либо профессии, обмен опытом, повышение 

квалификации [3].  

Программы образовательного туризма включают в себя: языковые 

курсы, высшее образование, академический год за рубежом, детские 

каникулярные программы, специализированные языковые курсы для 

профессионалов, «Work & Study» (работа и учеба) [2].  

Китайская Народная Республика на протяжении последних 

десятилетий остается страной с наиболее интенсивно развивающейся 

экономикой – это бесспорный факт. За последние годы Китай стал одной 

из популярнейших стран для студентов, желающих получить достойное 

образование. Каждый год растёт число иностранных студентов в 

китайских ВУЗах. Самым популярным городом считается Пекин. 

Университеты Пекина славятся высоким уровнем образования. 

Иностранные студенты получают возможность быстрее выучить 

китайский язык, погружаясь в языковую атмосферу, а также 

гостеприимство китайского народа позволяет быстро адаптироваться в 

незнакомой среде. За последние пять лет количество международных 

студентов, изучающих китайский язык, превысило сто миллионов человек 

[5]. С каждым годом поток иностранных студентов стремительно растёт. 

Выпускники китайских вузов конкурентоспособны и востребованы для 

компаний во всём мире.  

Для студентов открыли свои двери более двух тысяч самых 

разнообразных учебных заведений данного государства. Университеты, 

колледжи, профессиональные высшие школы могут обучить до девяти 

миллионов желающих одновременно [5]. При приобретении 

образовательных туров в Китай для школьников вы непременно попадете в 

их число. Существует реальная возможность по завершении вуза пройти 

курс обучения на степень магистра, доктора или бакалавра. И тогда перед 

вами откроются новые возможности, заключающиеся в 

высокооплачиваемой должности и быстром продвижении по карьерной 

лестнице.  

Правительство Китая старается заинтересовать иностранных 

студентов в получении образования  в Китайской Народной Республике, 

поэтому оно выделяет значительные бюджетные средства для поддержки 

студентов. 

Предоставляется несколько видов стипендий: стипендия 

правительства КНР (предоставляется на государственном уровне 

аккредитованным ВУЗам); стипендия института Конфуция 

(предоставляется тем, кто показал высокие результаты в изучении 

китайского языка и культуры в одном из «Институтов Конфуция» по всему 
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миру); стипендии университетов (организуются из средств учебного 

заведения, которое желает привлечь студентов); мэрские стипендии 

(учреждаются местными муниципалитетами с целью привлечения 

студентов).   

Наиболее востребованной и доступной является стипендия 

правительства КНР [5]. Она предназначена для иностранных студентов, 

обучающихся на языковых курсах, бакалавриате, в магистратуре и 

докторантуре. Для ее получения кандидат должен соответствовать 

следующим критериям: хорошее здоровье; для магистратуры необходим 

диплом бакалавра; для докторантуры требуется диплом магистра. 

Заявление на получение стипендии подаётся в своей стране в консульстве 

КНР с января по апрель, при этом по каждой стране существует квота, 

которая устанавливается межправительственными соглашениями. Затем 

все заявления отправляются в Правительство КНР на рассмотрение. 

Возможно изменение таких параметров, как учебное заведение, 

специальность, продолжительность обучения. Если вы избраны 

кандидатом, то можете начать обучение только по указанным 

специальностям. Документы избранного кандидата, письмо о зачислении и 

форма JW202 (для получения визы) направляются в выбранный 

университет, который сам отправляет их студенту до конца июля.  

Полная стипендия подразумевает оплату регистрационного взноса, 

обучения, расходов на учебники, расходов на проживание в студенческом 

общежитии, медицинской страховки, одного билета на междугородний 

поезд. Также ежемесячно будет выплачиваться стипендия в размере 1400-

1700 юаней, а в первый месяц вам выдадут 1000-1500 юаней на 

обустройство [5].  

Стипендия Института Конфуция предназначена для учащихся 

многочисленных Институтов Конфуция по всему миру. В России 

насчитывается свыше 20 таких учебных заведений в Москве, СПб, Казани, 

Новосибирске, Владивостоке, Иркутске и др. городах. Ученики, 

показавшие высокие результаты, могут претендовать на стипендию, 

размер которой соответствует стипендии правительства КНР, 

рассмотренной ранее. Она может выдаваться на срок от 4 недель до 5 лет, в 

зависимости от выбранной программы обучения [5].  

Большая часть университетов Китая предоставляет учебные 

образовательные программы по изучению языка для иностранных 

студентов. Чаще всего длительность данных курсов от 1 месяца и до 

нескольких лет.   

Ляонинский Университет  Науки и Технологии, расположенный в 

городе Аньшань провинции Ляонинь, был основан в 1948 году и прошел 

трудный путь становления и развития [4]. Все учебные корпусы и 

общежития для студентов размешены в живописном и экологически 

чистом районе в 15-ти минутах езды от центра города. 

Учитывая потребности современного общества в 

квалифицированных кадрах различных областей науки, университет 
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стал многопрофильным и помимо технических специальностей  в нём 

имеются: факультет иностранных языков, факультет менеджмента, 

юридический, факультет экономики и финансов и прочие. Университет 

предлагает 42 бакалаврских курса, 32 из которых также имеют 

аспирантуру и докторантуру [6].  

В Ляонинском Университете Науки и Технологии четырнадцать из  

восемнадцати факультетов открыты для иностранных студентов. С 1996 

года университет осуществляет программу обмена педагогическим опытом 

и научного сотрудничества с учебными заведениями разных стран мира, 

таких как Япония, Корея, США, Канада, Великобритания, Австралия, 

Украина, Россия и т.д. Кроме того, здесь проходят языковые стажировки и 

обучаются на получение специальности студенты из Кореи, Японии, 

России и Азербайджана.  

Академический год в университете состоит из осеннего и весеннего 

семестров. Осенний семестр начинается в сентябре и заканчивается в 

январе следующего года, весенний семестр начинается в марте и 

заканчивается в июле. Зимние каникулы продолжаются около 

шести недель, летние около пяти. Краткосрочные языковые курсы 

проводятся во время каникул [6]. В процессе обучения царит 

благоприятная атмосфера между преподавателями,  администрацией 

университета и студентами.  Занятия проходят в утренние часы. 

Количество студентов в группе не превышает 10 человек.  

В свободное время студенты могут посещать различные кружки 

организованные университетом, например: каллиграфия, китайская 

живопись, тайцзыцюань, культуроведение, спортивно-танцевальные 

занятия [6]. Также университет предоставляет возможность по желанию 

бесплатно посещать уроки английского языка у преподавателей – 

носителей языка. Для студентов устраиваются различные праздники и 

соревнования. 

Таким образом, образовательные туры за границу дают хорошую 

возможность приобрести новые знания и опыт, освоить какую-либо 

профессию, повысить квалификацию. В настоящее время тесное 

сотрудничество с Китайской Народной Республикой помогает Российским 

студентам в получении дополнительного образования. С каждым годом 

для студентов из Российской Федерации увеличивается количество 

стипендий правительства Китая, института Конфуция, стипендии 

университетов и мэрские стипендии. 
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Вступ. Cоціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, 

зміцнення державності України, входження її в цивілізоване світове 

співтовариство неможливі без модернізації системи вищої освіти, 

спрямованої на підготовку фахівців на рівні міжнародних вимог [1]. 

Структура вищої освіти України розбудована відповідно до 

структури освіти розвинених країн світу. Вища школа в Україні 

насамперед зорієнтована на задоволення освітніх потреб особистості, 
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відновлення національних освітніх традицій, відтворення інтелектуального 

духовного потенціалу нації, забезпечення ринку праці 

висококваліфікованими фахівцями [2]. 

Особливе місце у системі вищої освіти належить медичним 

навчальним закладам, які перебувають в окремих спеціалізованих умовах, 

враховуючи багаторічні національні традиції, особливості формування і 

становлення наукових шкіл та центрів, базування клінічних кафедр у 

місцевих лікарнях, диспансерах, поліклініках тощо. Однією із передумов 

входження України до єдиного європейського та світового освітнього 

простору є впровадження в систему вищої освіти України основних ідей, 

сформованих Болонською декларацією 1999 року [3]. 

Основні вимоги ставить членство України в Болонському процесі 

перед всією системою освіти та вищими навчальними закладами можна 

звести до таких шести ключових позицій: прийняти зручні та зрозумілі 

градації дипломів, ступенів і кваліфікацій; увести двоступеневу структуру 

вищої освіти; використовувати єдину систему кредитних одиниць (систему 

ECTS – European Community Course Credit Transfer System) і додатків до 

дипломів; напрацьовувати, підтримувати і розвивати європейські 

стандарти якості із застосуванням зрозумілих порівнюваних критеріїв, 

механізмів і методів їх оцінки; усунути  існуючі перепони для розширення 

мобільності студентів, викладачів, дослідників; забезпечувати 

привабливість системи європейської освіти. [4]. 

Враховуючи ці вимоги та для найбільш оптимального та 

безболісного переходу від існуючої системи освіти в Україні до новітньої, 

яка враховуватиме основні положення Болонського процесу, була 

розроблена модель кредитно-модульної організації навчального 

процесу [5]. 

Основна частина. Впровадження кредитно-модульної системи 

навчання, яка базується на ідеях Болонської декларації, є одним із 

напрямків модернізації вищої медичної освіти. Кредитно-модульна 

система організації навчального процесу – це модель організації 

навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій 

навчання та залікових освітніх одиниць (кредитів). 

Модуль – це логічно завершена частина освітньо-професійної 

програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що 

реалізується відповідними формами навчального процесу. Змістовий 

модуль – це сукупність навчальних елементів програми, що поєднані за 

змістом навколо певного навчального об’єкта. Заліковий кредит – одиниця 

виміру навчального навантаження студента, необхідного для створення 

модуля (змістового модуля), є також заліковою одиницею виміру 

засвоєння навчального матеріалу (залікових кредитів) [2,6]. 

В навчальний процес студентів Буковинського державного 

медичного університету впроваджена кредитно-модульна система. За 

кредитно-модульною системою підготовка фахівця здійснюється як 
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послідовне засвоєння студентом змістових модулів відповідно до 

індивідуального навчального плану. 

Методологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань 

студента в кредитно-модульній системі організації навчального процесу 

полягає у його переорієнтації із лекційно-інформативної на індивідуально-

диференційовану, особистісно-орієнтовану форму та на організацію 

самоосвіти студента[7]. 

Творча, наближена до наукового осмислення і узагальнення робота 

можлива лише як результат організації самостійного навчання з 

обов’язковою присутністю в ній мети та її досягнення з допомогою 

ефективних технологічних схем самоосвіти. Крім того, така робота 

повинна бути індивідуалізованою з урахуванням рівня творчих 

можливостей студента, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної 

активності тощо. 

Враховуючи вище згадане, ми пропонуємо студентам здійснювати 

пошук цікавої інформації в різних літературних джерелах, стосовно тем 

занять з мікробіології та вірусології, які вони повинні пройти на кафедрі. 

Дану інформацію студент повинен представити у вигляді усної доповіді з 

подальшим обговоренням.  

При підготовці та в ході доповіді студент повинен знати про 

необхідність дотримання певних вимог: актуальність теми, зацікавленість 

нею аудиторії, сучасний науковий рівень, повнота охоплення основних 

питань  розкриття теми, особиста обізнаність з питань теми, вільне 

володіння матеріалом, чіткий і логічно послідовний виклад, доступність 

сприйняття аудиторією, емоційність, володіння нею, готовність до 

відповідей на запитання, що виникають. 

Важливим моментом в індивідуальній підготовці студентів під час 

навчання на курсі мікробіології буде робота студентів з використанням 

новітніх джерел, включаючи статті в іноземних журналах, тобто робота з 

різними джерелами літератури та їх узагальнення. 

Крім усної доповіді, яку студенти готують на практичне заняття, 

опитування може проводитись в письмовому вигляді. Під час письмової 

роботи студент має час для висвітлення своєї думки стосовно питань, які 

він отримав. 

Оцінювання результату вивчення предмету може також проводитись 

із застосуванням тестових технологій (самостійно або в сукупності з 

усним, або письмовим опитуванням).  

Дані методи опитування, які були впровадженні в навчальний процес 

студентів під час кредитно-модульної системи, довели про їх доцільність: 

вимагають порівняно незначних затрат часу для виконання й перевірки;  

дають змогу визначити систематичність знань студента, оскільки 

опитування в тій чи іншій формі проводиться стовідсотково на кожному 

практичному занятті.  

У кожному модулі були  усні, письмові і тестові методи опитування. 

Усний та письмовий метод дає можливість врахувати індивідуальні 
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особливості кожного студента, а тестовий – провести контроль за великою 

групою студентів із використанням рівнів засвоєння знань. З 

індивідуальних особливостей ми враховуємо темперамент, здатність до 

запам'ятовування, рівень сприйняття нового матеріалу, які визначаємо за 

тестами. Такий підхід до побудови модульного варіанта програми буде 

сприяти прояву основних дидактичних принципів: науковості і 

доступності; систематичності і послідовності; наочності; зв'язку теорії з 

практикою. 

Студенти, які вивчають дисципліну- «Мікробіологію та вірусологію» 

мають недостатню базу знань в клінічних дисциплінах. Вивчення даного 

предмету є важливим, оскільки він являється одним із базисних, які дають 

основу для вивчення в майбутньому клінічних дисциплін. Враховуючі це, 

від студентів вимагається глибоке вивчення дисципліни. Глибоке вивчення 

дисципліни залежить, крім об’єктивних умов, ще від самого студента, його 

бажання, особистої відповідальності, усвідомлення необхідності 

самостійної активної роботи щодо оволодіння професією. Самопідготовка 

як форма навчання, безсумнівно, має великі резерви у своєму 

удосконаленні. 

Висновки. Таким чином, оптимізація навчального процесу на курсі 

мікробіології за умов впровадження кредитно-модульної технології 

повинна бути багатоплановою, гармонійно поєднувати різні форми і 

методи навчання. 

Вважаємо, що організація навчального процессу з використанням 

модульного варіанту програми є важливим етапом у підвищенні рівня 

засвоєння знань з мікробіології. 
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В основу Європейської системи освіти покладено положення про 

кредитно-модульну (КМ) систему організації навчального процесу. 

Система перевірки знань і вмінь студентів - органічна частина 

навчального процесу, а її функції виходять далеко за межі власне 

контролю. Звичайно, що контроль є способом одержання інформації про 
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якісний стан навчального процесу. Поряд з контролюючою функцією 

контролю розглядають також навчальну, діагностичну, виховну, 

розвиваючу, прогностичну й орієнтувальну функції [1]. 

Метою контролюючої функції вважають встановлення зворотного 

зв’язку (зовнішнього: студент - викладач і внутрішнього: студент - 

студент), а також облік результатів контролю [1,2]. 

Навчальний контроль проводиться із профілактично-

попереджувальною метою й з метою управління процессом навчання, 

формування навичок і вмінь, їхнього коректування й удосконалювання, 

систематизації знань. У процесі перевірки студенти повторюють і 

закріплюють вивчений матеріал. 

Діагностична функція - одержання інформації про помилки, недоліки 

та прогалини в знаннях і вміннях студентів, з’ясуванні причин, що 

породжують труднощі в студентів у процесі оволодіння навчальним 

матеріалом, визначення кількості та характеру помилок. Результати 

діагностичних перевірок надають можливість вибрати найбільш 

інтенсивну методику навчання, а також уточнити напрямок подальшого 

вдосконалювання змісту, методів і засобів навчання. 

Прогностична функція перевірки сприяє одержанню інформації для 

подальшого планування й здійснення навчального процесу. 

Розвиваюча функція контролю полягає в стимулюванні пізнавальної 

активності студентів, у розвитку їхніх творчих здібностей. У процесі 

контролю розвиваються мовна діяльність, пам’ять, увага, уява, воля й 

мислення студентів. Контроль сприяє також прояву і розвитку таких 

якостей особистості, як здібності, схильності, інтереси, потреби. 

Орієнтувальна функція контролю полягає в одержанні інформації 

про ступінь досягнення мети навчання окремим студентом і студентами в 

цілому - наскільки засвоєний і як глибоко вивчено навчальний матеріал. 

Контроль орієнтує студентів у їхніх труднощах і надає можливість їм 

виявити напрямки вдосконалення знань і вмінь, краще познати самого 

себе, оцінити свої знання й можливості. 

Виховна функція контролю полягає у вихованні в студентів 

відповідального відношення до навчання, дисципліни, акуратності. 

Перевірка спонукає студентів більш серйозно та регулярно себе 

контролювати при виконанні завдань. 

Якість освіти насамперед залежить від умов навчання: наближення 

навчання до студента, стану матеріально-технічного забезпечення, 

організаційно-методичного забезпечення навчального процесу, рівня 

впровадження новітніх технологій, кадрового потенціалу, стану 

впровадження в навчальний процес, досягнень науки тощо. З іншого боку, 

процес змін у системі освіти, заданий Болонською декларацією, включає 

також введення нових механізмів і процедур контролю якості освітнього 

процесу [3]. 

Зростають вимоги до підвищення якості педагогічного контролю, 

пошуку кращих форм і методів, його оптимізації. Іншими словами, 
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особливої актуальності набуває розробка педагогічного інструментарію, 

що дозволяє об’єктивно й ефективно здійснювати процес безперервного і 

всеосяжного контролю знань. 

Процес контролю - це одна з найбільш трудомістких і 

відповідальних операцій у навчанні, пов’язана з різними психологічними 

ситуаціями як для студентів, так і для викладача. З іншого боку, його 

правильна постановка, безсумнівно, сприяє поліпшенню якості підготовки 

фахівців. У більшості навчальних закладів вибір видів контролю 

(попередній, поточний, тематичний, підсумковий) і його форм (іспити, 

заліки, контрольні роботи, реферати, семінари тощо) залежать від мети, 

змісту, методів, часу і місця. Однак всі існуючі раніше методи 

діагностування успішності мають певні недоліки [4,5]. 

У першу чергу, можуть виникнути труднощі, пов’язані з 

особливостями викладацької роботи: 

- незбігання вимог різних викладачів, що проявляється у 

відмінностях при оцінці однієї і тієї ж відповіді; 

- відмінності у професійній кваліфікації; 

- “жорсткі” часові рамки при організації поточних перевірок знань 

великого числа студентів; 

- можлива небезсторонність викладача до оцінки відповідей деяких 

студентів; 

- можлива недостовірність оцінок, які виставляються студентам, 

через побоювання викладача, що вони будуть використані для оцінювання 

роботи самого викладача.  

Важливу роль при оцінці якості навчання також відіграють 

труднощі, пов’язані зі студентами: використання шпаргалок, списування, 

“взаємодопомога”, що спотворює достовірність оцінки знань студентів і 

заважає викладачеві (або перевіряючим) об’єктивно поглянути на якість 

педагогічної роботи.  

Висновки. Отже, виходячи з дидактичних основ навчання можна 

бути впевненим у тому, що в умовах кредитно-модульної системи 

навчання, коли здійснюється послідовно поточний, модульний 

(проміжний), підсумковий контроль проведення семестрового контролю є 

зайвою чи необов’язковою процедурою. 

Досвід навчання студентів медиків Буковинського державного 

медичного університету показав, що накопичення балів студентами 

протягом семестру не завжди сприяє активній, систематичній, самостійній 

роботі студентів.  

Таким чином, логічним є висновок про необхідність подальшого 

удосконалення підготовки і студентів, і викладачів вищих навчальних 

закладів України, щоб у складний період освітніх процесів максимально 

зберегти позитивні здобутки національної системи освіти й ефективно 

використати досвід європейських країн для підготовки спеціаліста високої 

кваліфікації.  
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Нинішній стан здоров’я школярів викликає тривогу і потребує 

застосування нових технологій здоров’язбереження. Для забезпечення 

необхідного щоденного обсягу рухової активності кожному школяреві, 

крім уроків фізичної культури, потрібен певний комплекс позаурочних 

занять, спрямований на підвищення рухової активності і покращення стану 

здоров’я. 

В умовах інноваційного розвитку і варіативності освіти, підбираючи 

пріоритетні напрями своєї діяльності, кожний ЗНЗ має враховувати, як ці 

інновації впливатимуть на здоров’я учнів. Треба пам’ятати, що суспільство 

і держава пред’являють системі освіти соціальне замовлення саме на 

здорову особистість, тому будь-яка школа повинна стати освітньо-

оздоровчою з основним критерієм своєї діяльності: «Освіта не повинна 

надаватися ціною здоров’я». 

Сучасний освітній процес вимагає наявності комплексних програм 

оздоровлення, індивідуалізації навчально-виховного процесу з 

використанням прогресивних педагогічних здоров’язберігальних освітніх 

технологій. 

Здоров’язберігальні освітні технології (ЗОТ) – це система заходів зі 

збереження і зміцнення школярів. Здоров’язбереження в освіті – це 

актуальна і серйозна соціально-економічна, психолого-педагогічна, 

фізіолого-гігієнічна проблема, яка потребує термінового вирішення [ 4 ].  

Як показує практика розвитку сучасних закладів, навчальне 

навантаження на учнів постійно зростає. Шкільні чинники викликають 

значні перевантаження в психічному і фізичному розвитку сучасних дітей. 

У зв’язку з цим виникає питання про пошук оптимальної рухової 

активності дітей. 

Проблеми, викликані гіподинамією, можна вирішити тільки 

суттєвим збільшенням рухової активності, спритності дітей з 

використанням різноманітних фізкультурно-оздоровчих засобів. На жаль, 

програми ЗНЗ перевантажені і виділити додатковий час для звичайних 

фізкультурно-оздоровчих занять не завжди вдається можливим. Одним із 

шляхів вирішення цих завдань є застосування оздоровчої технології з 

використанням методів хвильової біомеханіки, а саме «Тренажера 

Агашина», котра створює умови для періодичної зміни напруження і 

розслаблення майже всієї м’язової системи. 

Хвильовий тренажер типу «Гантель динамічна» в медицині отримав 

назву «Масажер-стимулятор хвильовий методичний», торгову назву 

«Тренажер Агашина». Хвильові тренажери включені до Реєстру медичних 

виробів з реєстраційним посвідченням Міністерства охорони здоров’я РФ. 

Біомеханічний «Тренажер Агашина» являє собою механічний прилад 

для створення людиною зусиль і переміщень, що мають ритмічний 

(хвильовий) характер в системі «людина-тренажер». Вантаж може 

переміщуватися вздовж стержня всередині корпуса, пружини закріплені і 

задають режим коливань вантажу. 

«Тренажер Агашина» має два типи конструкції: 



 

106 

1) вантаж і пружини розташовані на металічному стержні, рукоятки 

знаходяться на кінцях стержня;  

2) вантаж і пружини розташовані всередині трубки, котра захищає їх, 

бо є рукояткою. 

Сутність роботи хвильових тренажерів полягає в тому, що вони 

створюють умови для періодичної зміни скелетної мускулатури з 

напруженням і послабленням з частотою 1-5 Гц. При цьому людина сама 

ініціює зміну стану і інтенсивність роботи м’язової системи, включаючи її 

в роботу і, відповідно тренуючи центральну і периферичну нервову 

систему, серцево-судинну, дихальну та інші системи організму.  

Рухаючись одна за одною, механічні хвилі напруження і 

розслаблення не просто залучають до роботи всі системи, але й 

організовують і підтримують одноманітну структуру впливу при керованій 

амплітуді дій на організм, що визначає його якість. 

Механічна робота, що витрачається протягом одного заняття 

невисока, але досить ефективна в силу її структурованої спрямованості. 

При цьому інтенсивність занять і фізичне навантаження допустимі в тій 

мірі, в якій вони дозволені на звичайних заняттях фізичними вправами. 

«Тренажер Агашина» організує необхідний біомеханічний рух 

всередині самої людини, при цьому активізуються і стимулюються всі 

життєво важливі системи і органи людини. Зміна напруження і 

розслаблення м’язової системи забезпечує: 

 самомасаж м’язів, які є важкодоступними для інших видів 

масажу; 

 масаж кровоносних і лімфатичних судин; 

 розвантаження серця і нормалізація ЧСС (пульсу) і АТ 

(артеріального тиску); 

 підвищене насичення крові киснем і активний вихід шкідливих 

речовин та шлаків з організму; 

 зміцнення суглобів і зв’язок, зниження вимивання кальцію із 

кісткової тканини; 

 м’який непрямий масаж внутрішніх органів; 

 активізацію роботи шлунково-кишкового тракту [ 1 ]. 

Час на виконання однієї вправи сягає від 10 до 30 секунд, відпочинок 

між вправами на заняттях з ЛФК вміщує 20-60 секунд, на навчальних 

заняттях 10-30 секунд. 

Для найбільшої ефективності вправ рухи виконуються при 

рівномірних, стійких коливаннях вантажу упродовж вісі тренажера, у 

стержні чи всередині трубки. 

Метою застосування «Тренажера Агашина» є зниження чи повна 

компенсація впливу гіподинамії на здоров’я людини, починаючи зі 

шкільного віку, профілактика системних захворювань і інвалідності 

протягом всіх періодів життя людини. 

За короткий час занять (2-5 хв. на звичайних уроках в початковій 
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школі чи 10-15 хв. на уроках фізичного виховання в ЗНЗ) досягається 

загальний позитивний результат впливу на стан здоров’я та формування 

швидкісно-силових якостей, що перевищують аналогічні показники 

фізичного здоров’я дітей, які не займаються на хвильових тренажерах. 

Комплекс вправ зі хвильовим «Тренажером Агашина» дозволяє 

спрямувати дію на м’язи ніг, рук, тулуба, хоча будь-яка вправа здійснює 

значний нормалізуючий вплив на всі системи і органи людини, що 

рівносильно активації, узгодженню і стимулюванню всіх життєво 

важливих систем людини. 

Одночасний хвильовий перехід від напруження до розслаблення і 

навпаки з частотами 1-5 Гц (коливань у секунду) за допомогою 

«Тренажера Агашина» забезпечує: 

 хвильовий масаж скелетної мускулатури; 

 масаж кровоносних і лімфатичних судин; 

 активізацію роботи периферичної і центральної нервової 

системи; 

 розвантаження серця і нормалізацію показників роботи 

серцево-судинної системи; 

 зміцнення зв’язок і суглобових сумок; 

 нормалізацію обміну речовин і прискорене відновлення 

організму після тренувальних занять, хвороб, травм, операцій і т.д. 

Структура методики оздоровчої фізичної культури вміщує: 

1. Системну організацію педагогічного процесу, що об’єднує заняття 

оздоровчої спрямованості з учнями в початкових класів для 

проведення фізкультхвилинок, динамічних перерв і уроків з 

фізичного виховання в основній школі. 

2. Створення плану на навчальний рік, що передбачає визначену 

кількість занять з «Тренажером Агашина» в шкільних та 

позашкільних формах роботи з дітьми 7-10 і 11-15 років. 

3. Розробку і введення комплексу вправ з «Тренажером Агашина», що 

забезпечує режим праці і відпочинку, впрацювання і релаксацію, 

підвищення працездатності учнів і оптимізацію діяльності організму 

на уроках з фізичного виховання. 

4. Проведення додаткових корекційних занять, комплексів 

профілактичних вправ з використанням «Тренажера Агашина», що 

забезпечують оптимізацію і рівномірність розподілу м’язових  

напружень під час занять фізичною культурою [ 2 ]. 

Зміст методики оздоровчої фізичної культури передбачає, що у ході 

уроків з фізичного виховання чи занять для учнів з ЛФК, фахівці можуть 

цілеспрямовано чи додатково використовувати «Тренажер Агашина». 

Вправи для цього тренажера дозволяють знімати зайве напруження м’язів, 

що викликається виконанням статичних навантажень, посилюють 

позитивні впливи традиційних коригувальних вправ. Щоб правильно 

застосовувати вправи з хвильовим тренажером, учителю необхідно 
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спочатку навчити школярів техніці їх виконання, визначити індивідуальне 

дозування для кожного учня. 

Уроки оздоровчої фізичної культури рекомендується проводити 

протягом всього навчального року, щоб забезпечити можливість 

постійного оновлення комплектації дітей. Такий підхід, що ґрунтується на 

можливості ротації контингенту учнів, обумовлює специфіку планування 

уроків і їх подальше об’єднання у відповідні тимчасові етапи. 

Оскільки зміст вправ на уроках коригувальної спрямованості 

залишається відносно постійним, основним фактором планування для 

вчителів з фізичної культури є розподіл динаміки підвищення фізичного 

навантаження. Щоб забезпечити поступовий ефект уроків фізичного 

виховання з підвищення навантаження, вчителям рекомендується 

користуватися методикою їх планування, орієнтованою на визначення 

кількості занять. Наприклад, згідно отриманих даних кандидатом 

педагогічних наук А. Агайарі, вчителям рекомендується попередньо 

спланувати уроки фізичного виховання коригувальної спрямованості і 

виділити в них чотири етапи: 

– вступний етап (3 уроки), що включає в уроки комплекси 

коригувальних вправ (оздоровчий режим навантаження – до 

120 уд/хв), комплекси профілактичних вправ (підтримуючий режим 

навантажень – до 140 уд/хв), комплекси загально-розвивальних 

вправ – до 140 уд/хв); 

– корекційно-підготовчий етап (13 уроків), що вміщує індивідуальні 

комплекси коригувальних вправ (пульс до 120 уд/хв), комплекси 

профілактичних вправ з хвильовим тренажером (пульс до 140 уд/хв), 

вправи на розвиток витривалості (пульс до 140 уд/хв), загально-

розвивальні вправи з силовою спрямованістю (пульс до 140 уд/хв); 

– корекційно-тренувальний етап (14 уроків), що вміщує індивідуальні 

комплекси коригувальних вправ (пульс до 120 уд/хв), комплекс 

профілактичних вправ з хвильовим тренажером (пульс до 140 уд/хв), 

вправи з силової підготовки (пульс до 160 уд/хв); 

– стабілізаційний етап (4 уроки), що включає індивідуальні комплекси 

коригувальних вправ (пульс до 120 уд/хв), комплекс профілактичних 

вправ зі хвильовим тренажером (пульс до 140 уд/хв), вправи на 

розвиток витривалості (тренувальний режим навантаження, пульс до 

180 уд/хв) [2]. 

Орієнтуючись на ці етапи, вчитель планує уроки, змінюючи 

співвідношення в обсязі часу на виконання кожного із запропонованих 

комплексів вправ, зберігаючи при цьому рекомендований режим фізичного 

навантаження. З появою нових учнів на уроках фізичного виховання 

коригувальної спрямованості, незалежно від періоду навчального року, 

вчитель подає їм завдання у відповідності з послідовністю запланованих 

етапів педагогічного процесу. При цьому зміст завдань для самостійних 

занять, необхідно співвідносити зі змістом занять певного типу. 

Комплекс вправ з хвильовим «Тренажером Агашина» передбачає 
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наступну техніку їх виконання: 

1) Положення стоячи. Робота виконується поперемінно правою і лівою 

рукою, переміщуючи тренажер. 

2) Положення стоячи, тренажер тримають обома руками. Робота 

здійснюється одночасно ногами (згинають м’язи стегна і гомілки). 

3) Положення стоячи, тренажер тримають перед груддю за обидва кінця. 

Витягують руки вперед, поступово включаючи в роботу м’язи корпуса і 

стегон. 

4) Положення стоячи, руки злегка напружені і не працюють. Роботу 

виконують ступні ніг (позначаючи підйом і опускання тулуба). 

5) Положення стоячи, робота стосується однієї чи двох рук почергово, 

які витягнуті вперед. 

6) Положення сидячи, тренажер тримають обома руками. Працюють 

ноги і сідниці, утворюючи легке піднімання і опускання тіла. 

7) Положення стоячи, тренажер тримають руками поперемінно, 

включаючи роботу м’язів живота і спини. 

8) Положення стоячи, тренажер тримають руками, що притиснутий до 

сідниць. При цьому працюють одночасно ногами (підіймають по черзі). 

9) Положення стоячи, тренажер тримають перед груддю на витягнутих 

вперед руках. Працюють руками при повільних поворотах тулуба в 

сторону. 

10) Положення стоячи, тренажер тримають перед груддю обома руками. 

Працюють руками при повільних присіданнях. 

11) Положення стоячи, працюють поперемінно однією чи двома руками 

при повільних обертах тулуба. 

12) Положення сидячи, тренажер тримають перед груддю на витягнутих 

вперед руках. Працюють одночасно з повільними поворотами тулуба. 

13) Положення стоячи, працюють з витягнутими вгору руками. 

14) Положення стоячи, тренажер тримають обома руками. Працюють 

правою і лівою ногою по черзі, відставляючи їх назад. 

15) Положення стоячи, тренажер тримають обома руками. Працюють 

м’язи живота і спини з уповільненими обертами тулуба. 

16) Положення стоячи, тренажер тримають обома руками, опущеними 

через голову за спину. Працюють руками і ногами. 

17) Положення стоячи, тренажер тримають на витягнутих вперед руках. 

Працюють руки одночасно з повільними нахилами тулуба вперед і 

назад [3]. 

Вплив шкільних факторів ризику на здоров’я дітей ставить важливе 

завдання щодо створення належного здоров’язберігального середовища. 

Це поняття вміщує весь комплекс умов для здійснення навчального 

процесу в урочний і позаурочний час. Чи вчаться діти, чи відпочивають, 

школа повинна щохвилинно турбуватися про їхнє добре здоров’я. 

Найбільше часу в школі дитина проводить сидячи за партою, 

зберігаючи малорухомість на уроці. Таке постійне статичне навантаження 

складне для дітей в силу особливостей їх фізіологічного розвитку. 
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Стійкість до статичних навантажень з’являється в людини лише у 21 рік. 

Таке зниження рухової активності, що не відповідає віковим 

особливостям, призводить до погіршення емоційного здоров’я, послаблює 

нервово-м’язовий апарат, порушується постава, погіршується робота 

серцево-судинної системи і відбувається послаблення організму в цілому. 

Протягом навчального дня працездатність дітей змінюється, і 

вчителю необхідно не тільки враховувати це, але і створювати умови для її 

підвищення. Зранку розумова працездатність учнів, як правило, низька, але 

вже в процесі навчання вона поступово підвищується до оптимального 

рівня. Існує цілий ряд способів прискорювати етап впрацьовування, і 

одним із них є щоденна ранкова зарядка біля свого робочого місця, котра 

також може проводитися з допомогою «Тренажера Агашина». 

Відразу за фазою впрацьовування наступає період стійкої 

працездатності, коли учень засвоює інформацію найбільш продуктивно. 

Тривалість цієї фази, а відповідно, і ефективність занять визначаються 

багатьма факторами, і безперечно, що за допомогою правильної організації 

навчальної діяльності можливо значно подовжити стадію високої 

працездатності.  

Поступово, в ході навчання починає розвиватися втома як природна 

реакція і обов’язкова умова працездатності, і чим сильнішою вона стає, 

тим більш сприятливими мають бути умови для її корекції. Саме тому 

короткі періоди рухової активності в процесі занять захищають від 

передчасної перевтоми, а на перерві дозволяють зняти напруження і 

подолати стрес за допомогою активного відпочинку. В цьому аспекті 

фізкультхвилинки і динамічні перерви покликані вирішити цілу низку 

завдань: 

– попередити втому і відновити рівень працездатності; 

– здійснити профілактику гіподинамії, порушення постави, застійних 

явищ кровообігу і дихальної системи, покращити роботу кори 

головного мозку; 

– підвищити емоційний настрій. 

Використання для цих цілей «Тренажера Агашина» дозволяє чітко 

компонувати фізкультурні паузи. Завдячуючи різноманітності вправ, 

з’являється можливість уникнути їх повторенню і додати емоційного 

забарвлення заняттю [ 2 ]. 

Подаємо ряд вправ, які можливо використовувати для проведення 

фізкультхвилинок і динамічних перерв у школі для учнів середніх класів 

(11-15 років). 

Вправа 1. В положенні стоячи. Тримаючи тренажер однією рукою 

вниз уздовж тіла, виконувати ритмічні рухи рукою з тренажером вгору-

вниз, підбираючи зручну частоту коливань за рахунок рухів передпліччя і 

плеча. Амплітуда має бути комфортною. При досягненні стійких коливань 

вантажу тренажера виконувати вправи в цьому ритмі деякий час. Далі 

виконувати цю вправу іншою рукою. 

Вправа 2. В положенні стоячи. Тримати тренажер однією чи двома 



 

111 

руками вниз уздовж тіла. Руки злегка напружені і не працюють. 

Виконувати пружні рухи в колінах (трохи їх згинаючи), позначити підйом і 

опускання всього тіла, досягаючи коливань вантажу. 

Вправа 3. В положенні стоячи. Тримати тренажер перед груддю на 

витягнутих руках. Виконуйте руками ритмічні рухи ліворуч-праворуч, 

задаючи вантажу тренажера стійкі коливання. Амплітуда невелика, потім 

середня, аналогічно до вправи 1. Поступово до роботи можна залучати 

м’язи тулуба. 

Вправа 4. В положенні стоячи, п’ятки разом або на невеликій 

відстані. Тримати тренажер обома руками. Руки виправлені, злегка 

напружені і не працюють. Виконувати пружні дії п’ятками з легкою 

опорою на носки, ритмічно піднімаючи і опускаючи тіло на прямих ногах. 

При малій амплітуді задавати стійкі коливання вантажу тренажера, 

аналогічно до вправи 2 [ 2, 3 ]. 

«Тренажер Агашина» ефективно організовує правильний режим 

роботи серцево-судинної, нервово-м’язової і дихальної систем, закріплює і 

підтримує його. Варто відмітити позитивний вплив хвильового тренажера 

на вирівнювання м’язового тонусу і нормалізацію стану хребта. Пасивний 

режим занять і варіанти вправ для фізкультхвилинок (5 хв) і динамічних 

перерв (30 хв) можуть складатися індивідуально. 

Під час занять з тренажером необхідно дотримуватися: 

– принципів комфортності і поступовості; 

– методичних рекомендацій, загальних і індивідуальних обмежень; 

– темпу рухів з тренажером, який має бути рівним, що відповідає 

режиму зручності; 

– вимог тримати тренажер щільно, з середнім зусиллям; 

– обмежень щодо можливих перевантажень і травмонебезпечних дій; 

– не розвивати дуже сильних зусиль, що можуть привести до 

«жорстких» ударів вантажу всередині тренажера; 

– не допускати надмірно швидких і різких рухів; 

– бути уважними, не направляти тренажер на інших людей; 

– на заняттях у групі забезпечити необхідну дистанцію і відпочинок; 

– перевірити кріплення тренажера на підвісці (якщо воно 

використовується); 

– виконувати загальноприйняті правила організації групових занять з 

дітьми [ 3 ]. 

Висновки. Аналіз отриманих експериментальних результатів 

А. Агайарі дозволив припустити, що для оздоровлення і зміцнення 

здоров’я школярів необхідно збільшувати на заняттях з фізичного 

виховання склад і кількість педагогічних заходів, що сприяють оптимізації 

м’язового тонусу основних м’язових груп. Причому ці засоби треба 

застосовувати як для школярів, що мають порушення здоров’я, так і для 

дітей, що їх не мають з метою профілактики розладів здоров’я. Згідно з 

літературними даними, в якості таких профілактичних засобів, крім 

традиційних для лікувальної фізичної культури, можуть стати вправи з 
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«Тренажером Агашина», апробація яких показала позитивний вплив на 

оптимізацію і рівномірність розподілу м’язових напружень під час занять 

фізичними вправами. 

Як результат роботи, що ґрунтується на матеріалах дослідження 

вчених А. Агайарі, Є.О. Бабенкової, була розроблена методика оздоровчої 

фізичної культури для дітей шкільного віку з використанням «Тренажера 

Агашина» на уроках при проведенні фізкультхвилинок, на динамічних 

перервах і при проведенні уроків з фізичного виховання. 

Використання експериментальної методики дозволило виявити її 

ефективність у вирішенні завдань зі збереження і зміцнення здоров’я, а 

також підвищення рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості 

учнів і вихованців. 
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Индикатором развития любого государства является забота о своих 

согражданах-инвалидах. На текущем этапе развития российского общества 

большое внимание уделяется адаптивному физическому воспитанию как 

одному из важнейших факторов реабилитации и интеграции в общество 

людей с различными отклонениями в состоянии здоровья. Основная цель 

привлечения инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом – восстановление утраченного ими в силу болезни контакта с 

окружающим миром, создание необходимых для воссоединения с 

обществом условий, участия в общественно полезном труде и 

восстановления здоровья [4]. 

Анализ научно-методической литературы по проблеме адаптивного 

физического воспитания слепых и слабовидящих школьников позволил 

выявить и осмыслить особенности их физического и психического 

развития [1;5;6]. Авторами подчеркивается, что для детей с нарушением 

зрения характерно астеническое состояние, значительное снижение 

желания играть, нервным напряжением, повышенной утомляемостью. 

Уровень физического развития детей среднего школьного возраста 

значительно отстает от нормально видящих сверстников: в среднем на 6 – 

7% ниже росто-весовые показатели, окружность грудной клетки меньше на 

4-5 см., жизненная емкость легких снижена до 200 мл. 

При анализе показателей физической подготовленности 

исследователями [1;3] указывается на значительное снижение показателей 

силы (до 28%) и гибкости (на 15-20%), нарушение координации движений, 

прогрессирующее от 28% у 8-9 летних детей до 52% к 16 годам, 

фиксируются трудности в согласовании движений рук и ног, угловатость, 

медлительность и неуверенность произвольной моторики, наблюдается 

нарушение статического и динамического равновесия. Слабовидящие и 

незрячие дети  7-9 лет обладают самым низким уровнем скоростно-

силовых способностей: показатели прыжков в длину с места у мальчиков 

ниже результатов нормально видящих на 16-24%. В литературе имеются 

данные, свидетельствующие о сниженном объеме двигательной 
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активности, меньшей выносливости и физической работоспособности 

детей с нарушением зрения [3]. 

Анализ динамики показателей в возрастном аспекте также 

свидетельствует о замедлении темпов физической подготовки: 

формирование быстроты движений не завершается к 15 годам как у 

здоровых детей, а продолжается и после 16 лет. У школьников с 

нарушением зрения отмечается задержка становления функций, 

обеспечивающих статическую выносливость, до 17 лет (в норме 

завершается к 14 годам). 

Нарушением зрения обусловлены вторичные отклонения в 

физическом развитии детей: плоскостопие, мышечная слабость, нарушение 

осанки и деформация позвоночника, что, в свою очередь ведет к 

изменению формы грудной клетки, снижению жизненной емкости легких 

и провоцирует заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы. 

Очевидно, что дети с нарушением зрения нуждаются в 

коррекционно-профилактической работе, направленной на нормализацию 

двигательных функций, требующей комплексного подхода. Выбор вида 

двигательной деятельности, определение величины физической нагрузки 

предусматривает обязательные консультации и контроль врачей 

офтальмолога и педиатра.  

Доктором медицинских наук, членом Исполкома Федерации спорта 

слепых России и Медицинского комитета Международной ассоциации 

слепых спортсменов (IBSA) Толмачевым Р.А. [6;7] установлено, что 

циклические упражнения (бег, плавание, ходьба на лыжах, упражнения 

умеренной интенсивности, физические упражнения в сочетании со 

специальными упражнениями для цилиарной мышцы) оказывают 

благоприятное воздействие на функции миопического глаза, на 

гемодинамику и аккомодационную способность глаза. 

В методической литературе по вопросам физического воспитания 

слепых и слабовидящих детей отмечаются запреты и ограничения при 

выборе физической нагрузки: исключены резкие наклоны, прыжки, 

упражнения с отягощением, акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

висы вниз головой), а также соскоки со снарядов, упражнения с 

сотрясением тела, резким перемещением положения тела и возможными 

травмами головы, упражнения высокой интенсивности, длительные 

мышечные напряжения и статические упражнения, нагрузки с большой 

интенсивностью в беге, передвижение на коньках [2;3]. Как виды спорта 

абсолютно противопоказаны прыжки в воду, тяжелая атлетика, бокс, 

борьба, велоспорт, горнолыжный спорт, мотоспорт; разрешается 

выполнять лишь неопасные элементы футбола, баскетбола, хоккея. 

При этом не является противопоказанием для занятий плаванием (за 

исключением ныряния и прыжков с вышки или стартовой тумбы), 

лыжными гонками, отдельными видами легкой атлетики слабая степень 

миопии (до 3,0 D). Настольный теннис, художественная гимнастика, 
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туризм, шашки, шахматы, бадминтон, а также адаптивные виды – голбол, 

торбол, бочче, роллингбол, тенебиль не только показаны без ограничений, 

но и оказывают выраженное положительное влияние [4].  

В старших классах, когда в связи с увеличением объема школьной 

программы снижается двигательная активность, значение физической 

культуры особенно возрастает. Для юношей с миопией от 3 до 6 D следует 

исключить преодоление полосы препятствий, единоборства, силовые 

упражнения на перекладине, подтягивание и подъем из виса в упор, 

заменив их подъемом по канату с помощью ног. Имеющие миопию более 6 

D школьники занимаются в специальных медицинских группах, детям с 

осложненной миопией рекомендуется ограничения физической нагрузки.  

В работе со слепыми и слабовидящими детьми используются все 

методы обучения, скорректированные с учетом особенностей восприятия 

ими учебного материала в зависимости от физических возможностей 

ребенка, арсенала знаний и умений, наличия предыдущего зрительного и 

двигательного опыта, степени совершенства навыка пространственной 

ориентировки, способности пользоваться остаточным зрением. 

Метод практических упражнений, основанный на двигательной 

деятельности учащихся, предполагает увеличение по сравнению с 

нормально видящими кратности повторений для совершенствования 

моторных умений. Набор упражнений и режим их выполнения должен 

обеспечивать доверие учащихся, создавать ощущение безопасности, 

комфортности и надежной страховки. Метод дистанционного управления 

как один из словесных методов предполагает управление действиями 

ученика на расстоянии посредством речевых команд («поверни направо», 

«поверни налево», «иди вперед», «три шага вперед, вправо, влево») и 

звуковой информации - условных сигналов, заменяющих зрительные 

представления при взаимодействии с опорой или предметом. Особое место 

в обучении незрячих и слабовидящих занимает группа наглядных методов. 

При рассматривании предметов (спортивного инвентаря) вначале 

предлагается рассматривание предмета по частям, ставится задача 

определения его формы, поверхности, качества, цвета, а затем 

предпринимается попытка целостного восприятия предмета или 

действия [3;4;6]. 

Таким образом, место и значение адаптивной физической культуры и 

спорта в жизни слепых и слабовидящих детей теоретически и 

экспериментально обосновано. Исследованиями многих авторов доказано, 

что на протяжении всей жизни человеку с нарушением деятельности 

зрительного анализатора, равно как и здоровому, требуется физическая 

нагрузка как единственный способ поддержать функцию мышц и суставов 

в удовлетворительном состоянии и, что еще более важно, при помощи 

мышечной работы сохранить резервные возможности всего 

организма [6;7]. Однако следует учитывать, что реакция организма 

слабовидящего либо незрячего человека на физическую нагрузку не может 

полностью соответствовать аналогичной реакции зрячего в силу 
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перестройки различных систем, направленной на компенсацию 

зрительного дефекта. 
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obtaining practical skills by the students. The analyzed criteria help to use 

electronic resources for the educational purposes to teach students at the 

department of microbiology and virology. 

Keywords: virtual laboratory, students, laboratory diagnostics, practical 

skills, microbiology, virology, immunology with the techniques of 

microbiological researches. 

 

Вступ. Найважливішим завданням реформування освіти в Україні є 

підготовка освіченої, творчої, конкурентоспроможної на сучасному ринку 

праці особистості та формування її фізичного й морального здоров’я. 

Вирішення цієї проблеми передбачає психолого-педагогічне 

обґрунтування змісту й методів навчально-виховного процесу. Вищі 

навчальні заклади нині готові впроваджувати сучасні педагогічні 

технології, популярними серед яких є електронне навчання, навчання із 

залученням інтерактивних методик, навчання за технологією тренінгу та 

ін. [1,2]. 

Реформування вищої школи та вимоги, що висуваються до 

випускників університетів, академій, інститутів, мають докорінно змінити 

підходи до здійснення навчання у вищій школі. Нині намітився перехід від 

авторитарної педагогіки до гуманістичного розвитку особистості, від 

накопичення знань – до вміння оперувати знаннями, від «одноразової» 

освіти – до безперервної, від поточної організації навчання – до 

індивідуальної. Нова парадигма освіти зумовила оновлення фахової освіти. 

Цей процес є особливо актуальним у зв’язку з кардинальними змінами в 

освіті, що відбуваються в країнах близького і дальнього зарубіжжя [1,6,7]. 
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За останні роки різко зросла кількість публікацій, присвячених 

впровадженню в освітній процес електронних засобів навчального 

призначення [3,4,5]. У Інтернет мережі з’являються все новіші освітні 

ресурси, у вищі навчальні заклади приходять нові програмні педагогічні 

засоби: інтерактивні курси, електронні підручники, віртуальні лабораторії.  

Статус сучасного викладача вищого державного навчального закладу 

передбачає якісне та швидке орієнтування у формах та засобах передачі 

інформації. Крім того, доступ до інформаційних ресурсів дозволяє 

оптимізувати професійну діяльність педагога, як у підготовці до заняття, 

так і в контролі знань студентів. Основним завданням, яке ставить перед 

собою викладацький склад кафедри мікробіології та вірусології, є 

формування якісної моделі майбутнього фахівця з лабораторної 

діагностики, так як дисципліна, яка викладається на кафедрі є основною у 

формуванні знань, вмінь та практичних навичок студентів. 

Основна частина. Заняття з мікробіології, вірусології, імунології з 

технікою мікробіологічних досліджень для студентів 3-4 курсів, що 

навчаються за спеціальністю «лабораторна діагностика», передбачають 

опанування навичок проведення бактеріологічних, мікологічних, 

вірусологічних, серологічних та інших досліджень направлених на 

виділення збудника хвороби, його ідентифікацію й встановлення 

чутливості до антибіотиків. З цією метою до кожного практичного заняття 

для студентів готують наочні матеріали для проведення таких досліджень 

відповідно теми навчальної програми. Та дотримуючись режиму роботи та 

правил безпеки, студентам не завжди можна продемонструвати справжні 

мікроорганізми, тому на заняттях використовують лише непатогенні чи 

умовно патогенні мікроби, а інколи увесь експеримент зводиться лише до 

реєстрації результатів дослідження, і то несправжнього, а лише його 

імітації. Коли це стосується студентів будь-яких інших спеціальностей, то 

це все сприймається схвально, але маючи справу із студентами, що 

навчаються за спеціальністю «лабораторна діагностика», дозволити 

створити прогалину у формуванні навичок по безпеці та техніці 

проведення мікробіологічних досліджень неприпустимо, адже 

працевлаштувавшись у мікробіологічну лабораторію майбутній лаборант 

уже самостійно буде виконувати дану роботу.  

Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології, імунології з 

технікою мікробіологічних досліджень для студентів, що навчаються за 

спеціальністю «лабораторна діагностика» включає 540 год (з них лекцій – 

70 год, практичних занять - 208 год, тем для самостійного опрацювання – 

262 год). Такий розподіл між аудиторними та позааудиторними темами, 

уже створює неабиякі труднощі у надбанні якісних навичок з багатьох тем. 

Для того щоб оптимізувати підготовку студентів до практичних занять з 

мікробіології, вірусології, імунології з технікою мікробіологічних 

досліджень, у середовищі MOODLE на сайті Буковинського державного 

медичного університету викладачами кафедри підготовлено та об’єднано 

матеріали, що допомагають студенту при підготовці до заняття та 
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орієнтують його в незліченній кількості інформаційних ресурсів, які 

доступні в безкрайніх просторах глобальної мережі й у морі програмних 

освітніх продуктів, що з’являються в Інтернеті.  

Звичайно, маючи на кафедрі лабораторію оснащену за останніми 

вимогами сучасної медицини, можливості у демонстрації багатьох 

досліджень були б нагляднішими, але, виходячи із реалій сьогодення, ми 

не можемо посилатись на відсутність оснащення чи матеріалів, а прагнемо 

формувати якісні знання та навички у наших студентів, і тут у нагоді стає 

«віртуальна лабораторія». Тому за допомогою гіперпосилань, що 

додаються до теми, сформовано відповідну добірку зображень та 

відеоматеріалів з дотриманням авторських прав. Студент готуючись до 

заняття може переглянути дану добірку та вивчити та зрозуміти хід 

дослідження з нової теми, а вже на занятті уточнити деталі. Пріоритетом 

«віртуальної лабораторії» є демонстрація ідеального експерименту. Цей 

експеримент завжди однаково відтворюється і відображує реальні 

закономірності.  

Окрім цього, програма «віртуальна лабораторія» дозволяє 

викладачеві та студентам самостійно розв’язати низку практичних і 

організаційних завдань, таких як підготовка студентів до роботи в 

реальних умовах, відпрацьовування основних навичок роботи з 

обладнанням, навчання дотримання вимог техніки безпеки у безпечних 

умовах «віртуальної лабораторії», розвиток спостережливості, уміння 

виділяти головне, визначати цілі і задачі роботи, планувати хід 

експерименту, робити висновки, розвиток вмінь пошуку оптимального 

рішення, уміння переносити реальне завдання в модельні умови і навпаки, 

ведення лабораторних журналів, проведення експериментів, недоступних 

(заборонених) в умовах кафедральної лабораторії. Дистанційний 

практикум лабораторної роботи дає можливість керування часом 

проведення експерименту та реальну економію витратних матеріалів і 

обладнання.  

Наприклад, будь-яке мікробіологічне дослідження складається із 

трьох етапів: виявлення мікроорганізму-збудника, виділення його у чистій 

культурі та ідентифікація, що потребує часу на культивування 

мікроорганізмів, для більшості мікроорганізмів для цього потрібно 24-72 

год. Дуже часто саме цей критерій не дає можливості опанувати 

повноцінно навички достовірної реєстрації результатів, бо обмежується 

тривалістю практичного заняття. Якщо дослідження продовжується й на 

наступному занятті, яке має вже іншу тему, то це відволікає студентів, 

змушуючи їх переключатись з однієї теми на іншу, та й достовірність 

результатів суттєво знижується, адже перетин між різними дослідними 

матеріалами у ході дослідження неприпустима із-за можливості 

перехресного забруднення.  

Наступним показником засвоєння знань, вмінь та навичок є 

самостійність виконання студентом певного завдання. Як згадувалось 

вище, у мікробіології не завжди можна використати з навчальною метою 
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будь-який мікроорганізм, адже їх патогенність суперечить техніці безпеки 

в умовах навчальної аудиторії, тому надбання навичок буде однозначно 

візуальним, навіть якщо викладач сам проводитиме експеримент, але якщо 

й це не можливо, то єдиний вихід – «віртуальна лабораторія», яка 

продемонструє всі особливості дослідження. Тому що дозвіл на роботу із 

патогенними мікроорганізмами (I-II групи) мають тільки відповідні 

лабораторії, куди доступ обмежений особливо стороннім. 

Ще один критерієм проведення мікробіологічного дослідження, яким 

є витратні матеріали та устаткування, що завжди ставить перед вибором: 

варто чи ні, та скільки це коштуватиме? Діагностика у сучасній медицині 

розвивається з неймовірою швидкістю, використання коштовних 

діагностичних наборів, тест-систем, бак- та ПЛР-аналізаторів та інших для 

навчальних цілей фінансово є суттєво витратним пунктом у бюджеті 

навчального закладу. Сюди ж варто віднести досліджувані матеріали, а 

саме, кров, сироватки хворих, змиви, біопсійні матеріали, випорожнення, 

сечу, харкотиння, секційні матеріали та інші; підібрати їх залежно від 

необхідної теми заняття просто неможливо, адже тема заняття просто не 

може залежати від епідемічної ситуації, а зберігання живими та 

життєздатними мікроорганізми можливо не більше 24 год у спеціальних 

консервуючих середовищах. Що ж стосується тем по особливо 

небезпечним інфекціям, то це взагалі заборонено, адже дозвіл на роботу із 

такими мікроорганізмами, як обговорювалось вище, мають лише 

відповідні лабораторії.  

Також до тематичного плану з мікробіології, вірусології, імунології з 

технікою мікробіологічних досліджень для студентів, що навчаються за 

спеціальністю «лабораторна діагностика» включено перелік тем, що 

вивчають екзотичні інфекції для нашого регіону. Звичайно, це проблема, 

коли дана тема викладається іноземним студентам, які приїхали до 

Буковинського державного університету з Індії чи країн Африки, для 

медичних установ яких ці інфекції буденні речі. Що стосується студентів-

громадян України, то дані теми, можуть бути актуальними лише при 

випадковому завезенні даної інфекції до країни. Але варто передбачити й 

те, що існує ймовірність того, що студент-лаборант може 

працевлаштуватись у будь-якій іншій країні світу. Досвіду ж роботи з 

збудниками таких інфекцій у наших викладачів немає, тому передати 

навички студентам неможливо. В даному випадку «віртуальна 

лабораторія» стає неабияк у нагоді. 

Наприклад, на практичному занятті на тему «Лабораторна 

діагностика чуми» долучити студентів до проведення бактеріологічного 

дослідження неможливо із-за протипоказів до зберігання в учбовій 

лабораторії матеріалу забрудненого мікроорганізмами першої групи 

небезпеки згідно режиму роботи. На темі «Мікробіологічна 

характеристика бруцел та франциселл. Лабораторна діагностика 

бруцельозу та туляремії» засвоєння практичних навичок провести за 

допомогою «віртуальної лабораторії». Ця проблема стосується й теми 
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«Мікробіологічна характеристика збудника сибірки». При підготовці до 

заняття переглянувши відео із «віртуальної лабораторії» студент має 

можливість ознайомитись з технікою проведення дослідження, а вже на 

практичному занятті за допомогою викладача засвоєння навичок 

відбувається при аналізі муляжів реакцій, студент тільки реєструє 

результати у протокольний зошит. Завданням викладача ж є деталізувати 

хід роботи із «віртуальної лабораторії», поставити акценти над точками 

небезпеки та помилок. 

При вивченні тем із розділу «Вірусологія»: «Лаб. діагностика 

рабдовірусних захворювань», «Лаб. діагностика епідемічного 

поліомієліту» та «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції» ми зіткнулися із 

проблемою наявності спеціального оснащення та дороговартісних 

витратних матеріалів. Наявність дослідного матеріалу є також проблемою, 

адже підібрати його саме до дати проведення практичного заняття просто 

неможливо. Є інфекційні захворювання, проява яких є надзвичайною 

подією. А використовувати забруднені зразки вірусвмісними матеріалами 

для навчальної мети недопустимо, викладач несе відповідальність за 

безпеку студентів під час навчального періоду. 

Проектування і реалізація інформаційного освітнього середовища 

для активного навчання є складним завданням, що вимагає великих 

тимчасових і фінансових витрат, що не можна порівняти з витратами на 

створення освітнього гіпертексту (наприклад, електронного підручника 

або медіабібліотеки). Але провівши детальний відбір матеріалів, які є в 

мережі Інтернет, викладач таким чином направляє студента на необхідну 

сторінку, чим спрощує пошук необхідної інформації при підготовці до 

заняття.  

Так, студент відкривши тему заняття може освоїти не тільки 

теоретичний матеріал, а й ознайомитись із технікою проведення 

досліджень. Уже на занятті, якщо це можливо дослідження буде проведено 

безпосередньо, а якщо ні, то «віртуальна лабораторія» стане у нагоді при 

формуванні навичок. Завданням ж викладача є тлумачення правил 

проведення та підкреслення точок небезпеки у даному дослідженні. А 

також важливим є орієнтування студента на можливі помилки, похибки чи 

негативний результат, і це все також можна освоїти віртуально.  

Висновки. Отже, «віртуальна лабораторія» у мікробіології, не тільки 

спрощує, здешевлює, робить доступним та демонстративним проведення 

важких небезпечних та коштовних мікробіологічних досліджень для 

студенів 3-4 курсів, що навчаються за спеціальністю «лабораторна 

діагностика», а й ставить освітній процес на одну сходинку із сучасним 

поколінням студентів, які на «ти» із мережею Інтернет. 
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Вступ. Сьогодні в суспільстві усвідомлена необхідність оновлення 

змісту освіти, а динамізм сучасного життя наполегливо вимагає перегляду 

і переоцінки традиційної освітньої системи, тому з вступом нашого 

суспільства в нове XXI століття, ще більше загострилися 

взаємопроникаючі процеси, що відбуваються в економічній, політичній, 

інформаційній, оздоровчій та інших сферах життя. Природньо, що сучасна 

система освіти не може залишатися осторонь від потреб і запитів 

суспільства, тому принцип інтеграції має розглядатися як 

системоутворюючий фактор соціуму. 

Як показує досвід, проблема інтеграції в освіті виникла не сьогодні і 

не тільки в нашій країні. Інтеграція - загальна тенденція в розвитку 

світової освіти і необхідність її впровадження зумовлена об'єктивними 

обставинами. Головна ідея інтеграції загально-професійних дисциплін у 

системі підготовки сучасних студентів у ВНЗах полягає в тому, щоб 

взявши від кожної дисципліни, теми, заняття чи іншого дидактичного 

матеріалу найкраще і найзатребуваніше, активно впровадити це в практику 

підготовки фахівців відповідної сфери. 

Не можна не помітити, що в сукупності засобів, які забезпечують 

ефективний вплив загально-професійних дисциплін у системі підготовки 

студентів медиків у вищій школі та її вплив на якість підготовки фахівця-

лікаря, першочергове значення мають ефективне поєднання гнучкості у 

використанні понять різних дисциплін, що викладаються у ВНЗах.  

Основна частина. Навіть у випускників з високим рівнем 

успішності та усвідомлення значущості набутих знань і вмінь, досвід 

використання та їх об'єднання напрацьовується після декількох років 

практичної діяльності. До того ще й швидкий прогрес медичної галузі, де 

лабораторні медоди діагностики щорічно вдосконалюються та 

модифікуються, зумовлює невідповідність засвоєних знань, вмінь та 

навичок, що отримані на початкових курсах навчання, вимогам 
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лікувально-профілактичних закладів по закінченню ВНЗів та під час 

практичної діяльності. До цих же проблем можна віднести дисгармонійну 

матеріально-технічну базу ВНЗів і лікувально-профілактичного закладу. 

Наприклад, вивчаючи зверхсучасні методики досліджень під час навчання, 

майбутньому фахівцю ніде буде їх застосувати на практиці, коли лікарня 

не оснащена спеціальним для цього методу обладнанням.  

Все це говорить про те, що існує розрив між змістом професійно-

медичної підготовки майбутніх лікарів і потребами сучасної медицини та 

системи охорони здоров'я в цілому, між фактичним знанням майбутнього 

молодого фахівця і невмінням використовувати на практиці знання при 

переході до самостійної практичної діяльності. А все починається, на нашу 

думку, саме через неузгодженість, яка з'явилася через порушення 

принципу міждисциплінарного зв'язку при навчанні майбутніх фахівців, і 

відсутність реально налагоджених зв'язків між дисциплінами, та 

призводить до того, що студенти не можуть грамотно перенести на 

рішення поставлених медичних завдань нової дисципліни об'єктивно 

достатні знання з попередньої. 

Так, наприклад, дисципліна «мікробіологія, вірусологія та 

імунологія», що викладається студентам II - III курсів, передбачає 

засвоєння основних принципів бактеріологічних, мікологічних, 

вірусологічних та серологічних досліджень захворювань, етіологічним 

чинником яких є мікроорганізми. Предмет поетапно нашаровує знання, 

вміння та навички, що дає можливість ефективно його розуміти та 

засвоювати. Із дисциплін, на які опирається та які інтегрують у 

«мікробіологію, вірусологію та імунологію», варто виділити біологію, 

анатомію, гістологію, фізику та латинську мову. Якість засвоєння яких 

студентами відразу ж позначиться на ефективності засвоєння дисципліни 

«мікробіологія, вірусологія та імунологія». Звичайно, спочатку предмет 

може бути сприйнятий студентами, як новий та цікавий, та вивчення його 

розпочнеться із гарного засвоєння. Це можна яскраво спостерігати під час 

вивчення першого модуля «Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. 

Інфекція. Імунітет», де формуються основні алгоритмічні навички та 

засвоюються правила мікробіологічних досліджень. Але як тільки 

розпочинається вивчення матеріалів другого модуля, стають помітними 

недоліки вивчення базових опірних предметів, оскільки другий модуль 

«Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія» більш прогностично 

опирається на інтегровані в нього біологію, анатомію, гістологію, фізику та 

латинську мову.  

Щодо дисциплін, в які в майбутньому інтегруватиме «мікробіологія, 

вірусологія та імунологія», то це майже всі предмети, що в подальшому 

викладатимуться майбутнім лікарям, - хірургія, внутрішні хвороби, 

інфекційні хвороби, педіатрія, гінекологія, стоматологія, нервові хвороби, 

шкірні хвороби, фтизіатрія, онкологія та інші. Тому якість засвоєння нашої 

дисципліни нестиме суттєвий вплив на підготовку фахівця-лікаря. 
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Вивчення таких тем як «Виділення та ідентифікація чистих культур 

аеробних бактерій», «Виділення та ідентифікація чистих культур 

анаеробних бактерій» формує певні дидактичні цілі, що спрямовані на 

конкретні пізнавальні дії, результатом яких є оволодіння студентом 

методами вирішення діагностичних завдань певного типу. При постановці 

дидактичних цілей виконується обов'язкове правило: кожній пізнавальній 

дії - своя мета. Такою метою в даному випадку є виявлення, виділення та 

ідентифікація збудника певного захворювання, що нестиме інформацію 

про антигенну структуру, антибіотикочутливість, фаготип, патогенність 

мікроорганізму та надасть можливість лікарю провести ефективне 

етіотропне лікування.  

Тому всі принципи загально-професійних дисциплін у системі 

підготовки сучасних студентів-медиків у ВНЗах повинні реалізовуватися 

на практичних заняттях, під час яких студенти вирішують окремі завдання, 

опановують методами практичної роботи при виконанні функціональних 

обов'язків, осмислюючи й оцінюючи кожну свою дію та передбачаючи їх 

наслідки. 

Перехід від одного модуля чи дисципліни до інших повинен 

супроводжуватися введенням "блоку синтезуючого повторення", такими 

блоками при вивченні «мікробіології, вірусології та імунології» 

виступають теми: «Eкологічна мікробіологія. Мікрофлора води, ґрунту та 

повітря. Методи визначення мікробного забруднення», «Мікрофлора тіла 

людини. Мікроекологія відкритих порожнин тіла людини. 

Eумікробіоценоз. Дисбактеріоз. Гнотобіологія», «Клінічна мікробіологія. 

Внутрішньолікарняні інфекції», «Мікробіологічна діагностика госпітальної 

інфекції». Завдання таких блоків полягають у синтезуванні укрупнених 

елементів знань шляхом вилучення відомих знань однієї теми і 

вмонтовуванням їх у структуру тієї дисципліни, з якою встановлюються 

міжпредметні зв'язки. Формування укрупнених елементів знань, у 

кінцевому рахунку, спричинить зміни функціональної структури знань 

згідно завданням конкретної навчальної дисципліни, на які 

екстраполюються теми, що вивчаються.  

У кожній темі, що вивчає окремий вид мікроорганізмів, передбачено 

вивчення окремих розділів, які в майбутньому інтегруються в наступні 

дисципліни, - це патогенез, клініка, лабораторна  діагностика, 

епідеміологія, профілактика та лікування. Саме на старших курсах ці 

розділи окремо розподіляться в різні інтеграційні дисципліни, та в 

кінцевому варіанті об'єднаються в формування фахівця-лікаря. 

На базі кафедри мікробіології та вірусології в знаннях, вміннях і 

навичках студентів повинен чітко сформуватись алгоритм діагностичних 

дій: пацієнт - хвороба - мікроорганізм - дослідний матеріал - метод 

дослідження - інтерпретація результатів дослідження - вибір етіотропних 

лікарських засобів - лікування - мікробіологічний контроль після одужання 

(попередження носійства). Засвоєння даних алгоритмів діагностики тих 

захворювань, що включені до робочої навчальної програми, дає 
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можливість сформувати грамотного, далекоглядного, об′єктивно 

практично орієнтованого фахівця-лікаря, який зможе правильно 

використовувати отримані знання, незалежно від  умов лікувально-

профілактичного закладу. 

Висновок. Таким чином, у відтворенні дидактичного матеріалу 

студентами медичних (фармацевтичних) ВНЗів основним залишається 

можливість інтеграції отриманих знань у майбутньому та перенесення їх у 

практику. Рішення цього можливе лише в тому випадку, якщо зміст та 

організація навчальної діяльності будуть відповідати умовам перенесення 

знань і основним принципам дидактики, таким як: цілеспрямованість, 

науковість, послідовність, доступність, наочність та системність навчання.  
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Принципово нова суспільна ситуація, яка склалася в Україні на 

рубежі століть, зумовила реформаційні процеси в галузі професійної освіти 

в цілому й у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури 

й спорту зокрема. Її оновлення продиктовано, з одного боку, загальними 

тенденціями модернізації сучасної вищої освіти України в контексті 

європейських освітніх інтеграційних і глобалізаційних процесів, що 

здійснюється відповідно до Національної доктрини розвитку освіти в 

Україні, Болонської декларації (1999), рекомендацій ЮНЕСКО. 

Проблема стандартизації і гуманізації освіти бере свій початок у 

творчості великих гуманістів Я.А. Коменського, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, 

І.Г. Песталоцці. 

А проблема ж розробки соціальних стандартів в різних областях 

життя сучасного суспільства має важливе значення для підвищення 

ефективності соціальної роботи серед різноманітних груп населення. 

Фізична культура і спорт як соціальний інститут і специфічний вид 

діяльності, спрямований на відтворення основної продуктивної сили 
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суспільства – людину, зазнає нині глибоких якісних, кількісних і 

структурних перетворень. Перехід до ринкових стосунків породив безліч 

проблем у цій сфері послуг. Спад, що відбувся в розвитку фізкультурного 

руху, і згортання у деяких регіонах України масового спорту, обумовлені 

щорічним скороченням кількості спортивних споруд, використанням 

спортивних баз не за призначенням, відтоком провідних фахівців і учених 

в зарубіжні спортивні клуби і наукові установи, може привести до тяжких 

соціальних наслідків. Наразі стратегічною метою державного 

реформування фізичної культури і спорту визначається підвищення рівня 

здоров'я населення; підтримка високої працездатності людей; 

профілактика різних соціальних явищ; реалізація забезпечення 

конституційної гарантії права громадян на рівний доступ до занять 

фізичною культурою і спортом, а розвиток спортивної інфраструктури дає 

приплив нових робочих місць, сприяє створенню видовищної індустрії, та 

має великий економічний ефект. 

Особливе значення набуває розробка соціальних стандартів в області 

фізичної культури і спорту у зв'язку з істотним погіршенням стану здоров'я 

різних груп населення, загального падіння рівня їх фізичної 

підготовленості. 

Очевидно, що дана проблема має велике загально соціальне значення 

в світлі забезпечення різних галузей виробництва представниками з 

високим рівнем фізичної підготовленості і стану здоров'я. 

Важливо відзначити, що проблема розробки соціальних стандартів в 

області фізичної культури і спорту передбачає рішення не тільки питань, 

пов'язаних з безпосереднім нормуванням кількості спортивних споруд, їх 

відповідності санітарно-гігієнічним нормам, але і розробку критеріїв 

оцінки поточного стану здоров'я осіб, які займаються, рівня їх 

функціонального стану і фізичної підготовленості. 

Державний соціальний стандарт обслуговування закладами фізичної 

культури та спорту (далі - Стандарт) є документом, який входить до складу 

нормативно-правової бази системи державних соціальних стандартів і 

нормативів. Перелік цих нормативів у сфері фізичної культури та спорту 

наведено у Державному класифікаторі соціальних стандартів і нормативів, 

затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України 

від 17 червня 2002 року № 293. 

Стандарт розроблено відповідно до Закону України "Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" та Закону України 

"Про соціальні послуги". 

Стандарт встановлено з метою забезпечення реалізації визначених 

Конституцією України соціальних прав громадян. На підставі Стандарту 

визначаються обсяги соціальних послуг державних та комунальних 

суб'єктів, які надаються громадянам та дітям у випадках, передбачених 

законодавством. 

Об'єктом стандартизації є діяльність сфери фізичної культури та 

спорту та її результативність у забезпеченні населення закладами 
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фізкультури та спорту, безкоштовними та платними послугами, пропускної 

здатності фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд, радіуса 

обслуговування, пропорцій розміщення споруд та їх кількості, розмірів, 

кількості місць, оцінки фізичної підготовленості населення та підготовки 

спортсменів в Україні. Основний зміст Стандарту представляють соціальні 

показники та відповідні їм соціальні норми та нормативи. Стандарт 

спрямовано на реалізацію права громадян на фізичне виховання та 

фізичний розвиток, забезпечення закладами та послугами фізичної 

культури та спорту, дитячо-юнацькими спортивними школами, 

доступності послуг, у тому числі безкоштовних. 

Стандарт сформовано на засадах наукового обґрунтування 

забезпечення реалізації визначених Конституцією України соціальних прав 

громадян у сфері фізичної культури та спорту, урахування вимог норм 

міжнародних договорів України у сфері соціального захисту. 

Дотримання Стандарту є обов'язковим для усіх державних органів, 

органів місцевого самоврядування, державних, комунальних і 

недержавних суб'єктів, що надають соціальні послуги у сфері фізичної 

культури та спорту. 

Фінансове забезпечення надання соціальних послуг у сфері фізичної 

культури та спорту здійснюється за рахунок бюджетів усіх рівнів, коштів 

підприємств, установ та організацій, соціальних фондів, плати за соціальні 

послуги, коштів благодійної допомоги (пожертвувань), коштів одержувачів 

соціальних послуг і інших джерел, передбачених законодавством. 

У цьому Стандарті терміни та поняття вживаються у такому 

значенні: 

- державні соціальні стандарти - встановлені законами, іншими 

нормативно-правовими актами соціальні показники, норми та нормативи 

або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних 

соціальних гарантій; соціальні показники - соціальні послуги, що 

складають соціальний стандарт, за якими можна робити висновок про його 

зміст і розвиток; 

- соціальні норми - законодавчо встановлені міри та сукупність 

відомостей у сфері соціального, житлово-комунального, транспортного та 

зв'язкового обслуговування, охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної 

культури та спорту, торгівлі та громадського харчування, здійснення 

соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей; 

- соціальні нормативи - розрахункові величини витрат матеріальних 

ресурсів, що входять до сфери державної соціальної стандартизації; 

- соціальні послуги - комплекс правових, економічних, 

психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних і інших заходів, 

спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з метою 

поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та 

повернення до повноцінного життя; 
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- соціальне обслуговування - система соціальних заходів, яка 

передбачає сприяння, підтримку та послуги, що надають соціальні служби 

окремим особам чи групам населення для подолання або пом'якшення 

життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної 

життєдіяльності. 

З огляду на вимоги до рівня професійної підготовки кадрів в умовах 

інтеграції України у світовий процес соціально-економічного розвитку 

потрібно модифікувати процес навчання, що ґрунтується на розробці 

нових галузевих стандартів вищої освіти. Слід зазначити, що розроблені 

галузеві стандарти є невід’ємним складником для встановлення 

відповідності освітніх послуг до вимог стандартів вищої освіти у сфері 

фізичної культури й спорту та орієнтовані на відповідність національної 

системи вищої освіти до вимог сфери праці фахівців фізкультурного 

профілю. 
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Вплив емоційної сфери на учбову діяльність та її результати досить 

різносторонній і вимагає серйозного аналізу. В даний час, 

загальноприйнятим є положення про те, що емоційні процеси займають 

важливе місце у структурі психічної діяльності людини. Виникаючи в 

умовах діяльності, будучи релевантними саме діяльності (О.М. Леонтьєв), 

емоції стають її активаторами. Емоціями визначаються і схильності 
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індивіда до якої-небудь діяльності. Емоції характеризують наскільки 

дійсність відповідає потребам суб’єкта та відображають досягнуті зміни, 

вони беруть участь у регуляції поведінки, у той же час емоції активізують 

розумові процеси. 

Тому роль емоцій у створенні мотиваційного компоненту діяльності 

по формуванню нових знань та умінь у учнів важко переоцінити: 

позитивні емоції, що виникають у процесі навчання, як би «настроюють» 

учнів на процес навчання. «Радість пізнання», яка виникає у результаті 

адекватної організації процесу навчання, є необхідною умовою 

ефективного засвоєння знань, як пише Ш.О. Амонашвілі. 

У свою чергу, вирішення проблеми емоційної регуляції пізнавальної 

активності нерозривно пов’язане з аналізом та специфікою структури 

учбової діяльності, у яку учні включені, тобто мотивів, задач, дій та 

операцій, руху і взаємозв’язку перерахованих компонентів, обліку 

індивідуальних та сумісних форм навчання, взаємодії та домінування 

провідних типів діяльності школярів. 

Емоції, що виникли вслід за актуалізацією мотивів, виступають 

генетично початковими по відношенню до інтелекту та волі. Утворюючи 

певну надбудову над процесами пізнання, емоції не тільки супроводжують, 

оцінюючи їх суб’єктивне значення, але й виступають істотними 

регуляторами у їх ефективності функціонування.  

У вітчизняній психології існує достатньо чітке вирішення проблеми 

співвідношення між мотивацією та емоціями, початок якому поклав 

С.Л.Рубінштейн, який писав, що емоції є конкретною психічною формою 

існування потреби [9; 10]. Дотримуючись в цілому даного вирішення 

проблеми, значну роль емоціям у їх відношенні до мотивів учбової 

діяльності відводять К.Ізард, В.Є.Клочко, Я.Рейковський, О.К.Тихомиров, 

які вважають, що емоції координують виникнення та функціонування 

інших регуляторів: потреб, цілей, мотивів, гіпотез, планів [4; 5; 8]. 

Найбільш вдало взаємозв’язок емоцій та процесів пізнання 

підкреслив В.К.Вілюнас [1], який вказував, що направляючи емоції на 

причини, сигнали щодо значущих подій, процеси пізнання тим самим 

визначають свою долю, згодом самі спрямовуються емоціями на ці 

причини  для кращого ознайомлення з ними та з’ясування оптимальної 

поведінки. Тільки таким взаємодоповнюючим впливом сфер інтелекту та 

афекту, що відповідає відповідно на відображення об’єктивних умов, 

забезпечується досягнення кінцевої мети діяльності. Це дає підставу 

вважати, що емоції безпосередньо включені у регуляцію мотивації 

пізнавальних процесів, орієнтують суб’єкт, указуючи йому на значущість 

оточуючих його явищ, виконують важливу функцію у регуляції динамічної 

та функціонально-енергетичної сторони мотивації [2; 3]. 

Загальновідомо, що емоції відображають у формі безпосереднього 

переживання значущість явищ та ситуацій для людини. Тому вони можуть 

бути використані як показник для діагностики  значущих діяльностей, які є 

необхідною умовою створення мотиваційного компоненту діяльності з 
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формування у суб’єкта нових знань та умінь. 

Процес навчання починається з розкриття об’єктивної значущості 

формованої дії для значущої діяльності суб’єкта. Якщо при цьому у 

суб’єкта відбувається трансформація об’єктивної значущості у 

суб’єктивну, то у суб’єкта виникає готовність до включення дії, що 

підлягає формуванню, у значущу для нього діяльність. Це говорить про 

виникнення мотиваційної готовності до формування дії, що виявляється у 

вигляді позитивних емоцій [3]. Якщо у процесі навчання були створені такі 

умови, щоб суб’єкт включив формуючу дію у свою значущу діяльність, то 

у процесі здійснення дії у суб’єкта виявляються позитивні емоції, 

супроводжуючі значущу діяльність і процес навчання приносить 

позитивно високі результати. Інакше, позитивні емоції не виникають, а, 

навпаки, можуть виявитися негативні, що несприятливо позначиться на 

процесі засвоєння знань, умінь та на учбову діяльність в цілому [6; 7]. 

Виходячи з досліджень, присвячених учбовій діяльності, можна 

виділити дві групи мотивів. Це перш за все мотиви, пов’язані зі змістом 

учбової діяльності, тобто процесом її виконання, а також з реалізацією 

продуктів навчання поза учбовою діяльністю. Що ж до класифікації 

емоційних явищ у процесі задоволення потреби суб’єктом, то тут можна 

виділити підгрупу емоцій, яка фарбує у образі середовища самі предмети 

потреб та перетворює їх на мотиви, а також підгрупу, яка виражає певне 

відношення суб’єкта до окремих умов діяльності. На думку більшості 

дослідників перші мотиви – ведучі. Вони у значній мірі визначають 

спрямованість емоційного життя. Другі емоційно-похідні, які мовби 

активізують потреби повторно, але вже ширше по відношенню до умов, що 

оточують предмет діяльності. З погляду емоційної регуляції учбово-

пізнавальної активності важливими є мотиви першого порядку, оскільки 

від їх ефективності досягнення у вирішенні учбової задачі 

визначатимуться у значній мірі та мотиви другого порядку [7]. 

Суть взаємозв’язку емоцій та мотивів вдало розкрили 

Л.І.Божович,Є.П.Ільїн, Г.С.Костюк [6; 7]. В тих випадках, коли поставлені 

цілі здійснюються чисто раціональним шляхом, тобто у цьому процесі не 

відбувається зустрічного афекту з інтелектом, то не виникають і відповідні 

функціональні новоутворення і не здійснюється спонукальна сила 

свідомості. 

У свою чергу, О.Я.Чебикін та його колеги, вивчаючи взаємозв’язок 

емоцій та учбової діяльності, виділили коло найістотніших емоцій, здатних 

детермінувати учбово-пізнавальну активність учнів. Вчені спиралися на 

гіпотезу про те, що ефективність пізнавальної діяльності учнів 

забезпечується рухом різних по знаку та співвідношенню специфічних 

емоцій. Так, вчені виділили групу провідних та похідних емоцій. Щодо 

структурних компонентів учбової задачі на етапі аналізу ведучим виступає 

рух емоцій від здивування до цікавості, на етапі синтезу – від цікавості до 

допитливості та на аналітико-синтетичному – від допитливості до 

захоплення. Перелік похідних емоцій значно ширше та містить емоції не 
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тільки з позитивним, але й з негативним знаком. До їх числа можна 

віднести нудьгу, сумнів, байдужість, успіх, розчарування, злість, боязнь. 

Можливо, ці емоції у співвідношенні і визначають характер прояву 

основних. У реальних умовах учбової діяльності співвідношення 

виділених емоцій (як основних, так і похідних) може носити складний, а 

часом амбівалентний характер. Дане співвідношення по суті характеризує 

наявний рівень функціонування механізмів емоційної регуляції діяльності. 

Проте щодо етапів розгортання учбової задачі може змінюватися і 

характер механізмів емоційної регуляції. Так встановлено, що у 

інтелектуальній діяльності емоції можуть виконувати функцію 

передбачення, наведення та евристичні функції. Здійснення учбової задачі 

припускає виконання тими, що вчаться, системи учбових дій та операцій. 

Реалізація учбових дій висуває проблему пошуку прийомів емоційної 

регуляції учбово-пізнавальної активності учнів. У сучасній психології 

накопичився значний арсенал прийомів регуляції емоційних станів, що 

використовуються з високою ефективністю у учбовій діяльності. 

Аналіз впливу емоційної сфери на учбову діяльність був би не 

повним без детальнішого розгляду ролі емоцій у процесі цілепокладання в 

учбово-пізнавальній діяльності. 

Цілепокладання в учбово-пізнавальній діяльності – складний процес 

усвідомлення та конкретизації мети у процесі діяльності. Мета виступає 

продуктом цілепокладання. В учбовому процесі мета задається вчителем. 

Розуміння, усвідомлення та ухвалення учнями мети, що поставлена  

вчителем, має вирішальне значення для всієї діяльності на уроці та разом з 

мотивами відноситься до головних чинників, що визначають позицію 

школяра у учбово-пізнавальній діяльності [2; 3]. 

В ході багатьох експериментів була виявлена важлива роль емоцій у 

формуванні суб’єктної позиції учня у процесі 134цілепокладання. Цей 

висновок був зроблений у результаті вивчення ролі емоцій у реалізації 

зв’язків між компонентами структури процесу 134цілепокладання в 

учбово-пізнавальній діяльності школярів: задачі – предмету – мети. Тут 

виявляються всі функції емоцій: оцінка, спонукання, регуляція [3].  

Психологами була виявлена роль емоцій як механізму регуляції, що 

забезпечує упереджене, виборче відображення предмету. Це є важливим 

показником для здійснення керівної ролі вчителя у процесі 

134цілепокладання. Вчитель розкриває значущість змісту предмету 

діяльності для учнів, прагнучи викликати зацікавлене відношення до нього 

школярів. У результаті учень усвідомлює значущість предмету, розглядає 

його як цінність для себе та привертає його у свою учбову діяльність як її 

предмет. Навчальна дисципліна стає предметом пристрасно-емоційного 

відношення.  Виникає потреба у привласненні змісту предмету, що 

спонукає школярів до діяльності [7]. Численні дані експериментів 

дозволили зробити висновок про обов’язкову участь емоцій у формуванні 

мотивів учбово-пізнавальної діяльності школярів. Сформований мотив 

породжує численні емоційні переживання, викликані оцінкою школярами 
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учбової ситуації. При цьому закріплюється та зберігається стабільне 

емоційне відношення до всього, що пов’язане з навчальною дисципліною. 

Виникає пізнавальний інтерес. Відбувається розвиток ситуативної 

мотивації, необхідної для активної діяльності школярів. У результаті 

формується пізнавальний інтерес не тільки до предмету, але й до усього 

процесу учбово-пізнавальної діяльності [2; 6; 9]. 

Особливо важливою є активна участь самих школярів у аналізі 

дидактичної ситуації, самостійне формулювання мети, конкретизація її на 

задачі, що сприяє активному включенню школярів у процес реалізації 

учбової діяльності, формування суб’єктивної позиції. Було виявлено, що 

формування у учнів умінь  самостійно ставити мету, конкретизувати її на 

задачі, визначати шляхи її досягнення відбувається ефективніше при 

виникнення у них позитивних  емоцій. Таким чином, простежується 

важлива роль емоцій у формуванні умінь у процесі діяльності. Відмічено, 

що збільшення об’єму самостійних робіт на уроці сприяє виникненню 

позитивних емоцій. Психологи виявили емоційний ефект успішних та 

невдалих результатів діяльності. Постійна позиція об’єкту в учбовій 

діяльності, яка не дозволяє проявити себе, свої можливості, постійні 

негативні результати породжують негативні емоції, незадоволеність 

діяльністю. І навпаки, позиція суб’єкта, що сприяє виникненню 

позитивних емоцій, закріплюється. 

Характер пред’явлення вчителем мети діяльності та керівництва 

процесом 135цілепокладання дає можливість здійснювати необхідні 

зв’язки між компонентами структури процесу 135цілепокладання, 

цілеспрямовано використовуючи емоції як механізм регуляції за 

допомогою виділення актуальної значущої на всіх рівнях саморегуляції [7]. 

Численні дослідження показали, що емоції є найважливішим чинником 

регуляції когнітивних процесів. Емоційна забарвленість здатна істотно 

полегшити або утруднити довільну регуляцію пізнавальних процесів. 

Тільки завдяки взаємним впливам один на одного пізнавальних процесів та 

емоцій, що відповідають за відображення об’єктивних умов діяльності та 

суб’єктивної значущості цих умов, забезпечується досягнення кінцевої 

мети діяльності – задоволення потреб, а у контексті учбової – отримання 

знань [1; 4]. 

Висновки. Підводячи підсумки, можна говорити про безпосередній 

та значний вплив емоцій та емоційної сфери в цілому на учбово-

пізнавальну діяльність школярів, її результати, успішність або 

неуспішність її. Емоції беруть безпосередню участь у створенні 

мотиваційного компоненту учбової діяльності, а також у процесі 

цілепокладання. Перспективою дослідження є вивчення психологічних 

особливостей емоційної сфери школярів в позашкільній діяльності. 
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