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Фізична культура – це один з найважливіших елементів в житті кожної
людини. На сьогоднішній день вже неможливо уявити наше життя без спорту.
Більшості просто подобається спостерігати за спортивними змаганнями, вболівати
за спортсменів, радіти їхнім перемогам і разом з ними переживати поразки. Але, на
жаль, далеко не кожен самостійно щодня займається фізичною культурою, хоча б на
рівні ранкової гімнастики. Люди не можуть зрозуміти до кінця, що саме спорт,
влившись в потік течії їхнього життя, зможе не тільки кілька поміняти її хід, але і
благотворно вплинути на стан здоров’я не тільки фізичного, а й психологічного.
Адже ні для кого не секрет, що фізичні навантаження знижують рівень стресу,
приводячи психологічні функції в стійкий стан. Здоров’я має на увазі під собою
повне фізичне, духовне і соціальне благополуччя.
Актуальність. Дана тема вкрай актуальна в наш час і займає розуми не тільки
медиків, а й простих громадян. Статичність сучасного суспільства призводить до
погіршення стану фізичного та психічного здоров’я.
Метою роботи є розгляд способів профілактики захворювань і зміцнення
здоров’я через заняття фізичною культурою і спортом.
Існують різні методи зміцнення і збереження здоров’я. Система цих методів
називається здоровим способом життя (ЗСЖ). Його компонентами, крім фізичної
активності, також є правильний раціон харчування, дотримання особистої гігієни,
якісний відпочинок і відсутність шкідливих звичок, загартовування, що важливо
для загального стану здоров’я. Неможливо добитися результату, дотримуючись
тільки щось одне, об’єднання ж усіх методів тягне за собою відмінний результат,
навіть якщо пройде не так багато часу.
Ранкова зарядка грає важливу роль, адже тільки щодня виконувати ранкові
вправи людина зможе досягти кращої фізичної підготовки. Важливо правильно
скласти план тренування, враховуючи індивідуальні особливості людини. Ранкова
зарядка приводить в тонус нервову систему, прибирає млявість і набряклість після
сну, покращує роботу дихальної та серцево – судинної систем. Завдяки зарядці
підвищується і фізична, і розумова працездатність організму.
У зв’язку з комп’ютеризацією у всіх сферах життя люди все більш ведуть
малорухомий спосіб життя, їх фізична активність знижається, а стан здоров’я
погіршується. І хоч наше нинішнє життя неможливо уявити без комп’ютера, але
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важливо не забувати давати відпочинок своїм очам і зарядку на розслаблення
м’язів. Існує багато комплексів вправ, які можна робити на робочому місці в офісі.
Таким чином, м’язи не будуть застоюватися і загальний стан здоров’я не буде
сильно погіршуватися.
Крім вправ протягом робочого дня існує ще один спосіб залишатися в тонусі
при сидячій роботі. Аматорський спорт є прекрасним засобом для профілактики і
зміцнення здоров’я. Навантаження в аматорському спорті повинні бути дозованими
і посильними, щоб уникнути перенапруження.
Одним з найбільш корисних видів спорту є плавання. Плавання позитивно
впливають на дихальну, нервову, серцево-судинну, системи, зміцнюють імунітет,
формують правильну поставу, зміцнюють суглоби, гартують організм, розвивають
всі групи м’язів, лікують сколіоз і остеохондроз, а також підвищують
працездатність людини.
Найдоступнішим з видів фізичної культури вважається оздоровчий біг. Це
незамінний засіб для розрядки і зняття нервової напруги. При певному дозуванні, в
поєднанні з водними процедурами, він стає одним з кращих методів боротьби з
безсонням, тахікардією, астматичними і бронхіальними проявами. Помірний біг
або спортивна ходьба зменшує ризик високого кров’яного тиску, інфарктних або
інсультних станів, судинних хвороб, серцевої недостатності. Біг сприяє процесу
схуднення, підвищує його імунні сили, покращує витривалість організму. Одним з
видів бігу є ранковий біг, який активізує метаболічні процеси, покращує мозкову
діяльність.
Кожна людина повинна стежити за станом свого здоров’ям. На здоров’я
досить сильно впливає спадковість людини і екологія навколишнього середовища.
Умови і спосіб життя людини відіграють важливу роль, що впливає на стан
здоров’я.
На сьогоднішній день статистика свідчить, що хворих людей стає все більше і
більше, тому стає досить популярною лікувальна фізична культура. Такий вид
фізичної культури є лікувально-профілактичним, допомагає швидко і більш
повноцінно відновлювати здоров’я людини. Крім цього вона попереджає появу
ускладнень різних захворювань.
В лікувальній фізичній культурі вправи застосовуються в якості
неспецифічного подразника, який допомагає хворому реабілітуватися. Такі вправи
відновлюють не тільки фізичні, а й моральні сили, допомагають людині рухатися
вперед, мотивують на досягнення кращих результатів. Лікувальна фізкультура, як і
звичайна, також користується природними факторами природи. Без достатньої
кількості повітря, сонця, води та інших факторів неможливо отримати стільки ж
користі, скільки можна отримати з ними.
Розглянемо, яким чином фізичні навантаження впливають на стан органів
людини. Якщо говорити про серце, то кількість ударів в хвилину у людини що не
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займається спортом значно менше, ніж у тренованої. Чим більше ударів робить
серце, тим більше воно зношується, а це значить, що тренування дають шанс на
більш довге, здорове життя. Крім серцевих скорочень у тренованої людини
зменшується і швидкість обміну речовин, що призводить до більш економної
роботи організму і збільшує тривалість життя.
Фізична активність сприятливо впливає на імунітет людини. Завдяки їй імунна
система краще бореться з різними бактеріями і вірусами, поліпшуються
імунобіологічні властивості крові і шкіри.
Також фізична активність допомагає розвинути стійкість організму до
несприятливих факторів середовища. Це може бути не тільки атмосферний тиск
або різні температури, але і навіть деякі отрути або радіація. Дані відомості були
отримані вченими завдяки дослідам з щурами, яких тренували, і тих. що не
піддавались фізичним навантаженням.
Фізичні вправи знімають стан стресу, приносять позитивні емоції, тим самим
нормалізуючи багато функцій організму. Під впливом помірних навантажень
збільшується працездатність людини, здатність до творчого мислення.
Неможливо заперечити той факт, що помірні фізичні навантаження
благотворно впливають на організм людини. Знижена фізична активність веде до
розвитку різних захворювань. Але ж для осіб зрілого віку якість життя грає
важливу роль. Людям варто серйозніше ставитися до фізичної культури, як до
засобу профілактики захворювань і зміцнення здоров’я. Сидячий спосіб життя і
відсутність належних фізичних навантажень є актуальною проблемою сучасного
суспільства. Не можна допустити погіршення ситуації, а значить потрібно
проводити спортивні акції, закликати людей до участі в них і на власному прикладі
показувати, як сильно впливає спорт на здоров’я людини.
1. Бєлов В. І. Енциклопедія здоров’я / В. І. Бєлов. – М., 1993. – 412 с.
2. Брехман І. І. Валеологія – наука про здоров’я / І. І. Брехман. – М., 1990. –
510 с.
3. Дубровський В. І. Лікувальна фізична культура (кінезотерапія): Учеб. для
студентів вищих навчальних закладів / В. І. Дубровський. – 2004. – 624 с.
4. Муравйов І. В. Фізична культура і активне довголіття / І. В. Муравйов. – М.,
1979. – 396 с.
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ЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ МЕТОДИК САМОКОНТРОЛЮ У ФОРМУВАННІ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Оксана Баштовенко
кандидат біологічних наук, доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Спрямованість на здоров’язбереження молоді – основний напрямок, який
повинно обрати будь-яке розвинуте суспільство. Немає потреби вкотре піднімати
питання про демографічну ситуацію в Україні, яка є дуже сумною, про кількість
хворих на серцево-судинні захворювання, хворих на алкоголізм та наркоманію,
падіння рівня людського життя, поширення різноманітних девіацій серед молоді,
які, навіть, стають суспільною нормою. Невже наша держава обрала для себе
перспективу країн третього світу, навіть не третього, а перевернутого, загубленого
морально і фізично?
Розвиток в освіті прямує таким шляхом, що проблеми збереження здоров’я
займають далеко не перші і другі позиції. В такій скрутній ситуації як
найнеобхідніше треба звернути увагу на орієнтацію молоді до збереження власного
здоров’я [5, с. 35]. Що як не фізична культура, її різноманітні засоби та форми
можуть допомогти в цьому?
Метою нашого дослідження є визначення ролі компонентів навчальних
дисциплін (засоби самоконтролю стану здоров’я) метко-біологічного напряму для
формування здоров’язберігаючої компетенції. Освітні програми з фізичної
культури включають навчальний контент з дисциплін медико-біологічного
напряму, який займає близько 14 % від загального навчального матеріалу.
Основними завданнями циклу цих навчальних дисциплін є забезпечення знаннями
щодо анатомічної будови людського тіла, вікових особливостей організму та
фізіологічних зрушень під впливом різноманітних внутрішніх та зовнішніх
втручань, уміння визначити умови для оздоровчої фізичної діяльності., володіти
методиками визначення психологічних, фізіологічних, біохімічних і соціальних
показників. Майбутні спеціалісти з фізичної культури повинні вміти проводити
комплексний контроль стану здоров’я та використовувати його показники в
плануванні навчальних занять та виховної позашкільної роботи. Вміння
отримувати об’єктивну інформацію про стан здоров’я вихованців допоможе
здійснювати ефективне управління процесом фізичного виховання та спортивним
тренуванням. Дотримання вищеназваних умов і дозволить зробити фізичну
культуру здоров’язбережувальним напрямом розвитку нашого суспільства.
Набуті професійні здоров’язберігаючі компетентності надають змогу вчителям
з фізичної культури здійснювати постійний контроль за самопочуттям і загальним
[7]
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станом здоров’я. Найбільш зручна форма самоконтролю – це ведення спеціального
щоденника. Такий спосіб самоконтролю дуже зручно застосувати в навчальному
процесі в середній школі. Вчитель повинен, не тільки вміти контролювати стан
власного здоров’я, але і навчити учнів володіти цими навичками. Показники
самоконтролю умовно можна розділити на дві групи – суб’єктивні й об’єктивні. До
суб’єктивних показників відносять: самопочуття, сон, апетит, розумова і фізична
працездатність, позитивні і негативні емоції [2, с. 20]. Доцільно занотовувати
самопочуття після занять фізичною культурою, відмічати настрій коротко, декілька
словами. Важливо вчасно
виявити ознаки дискомфорту та провести
консультативну бесіду, можливо з залучення спеціалістів.
Застосовувані навантаження повинні відповідними до фізичного стану,
підготовленості та відповідати певній віковій групі. Потрібно слідкувати за
погіршенням самопочуття, апетиту, сну. Вразі цього здійснити зниження
навантаження, а при повторних порушеннях – рекомендувати звернутися до лікаря.
Щоденник самоконтролю є також дуже вдалою формою для обліку
самостійних занять фізкультурою і спортом, в ньому відмічаються
антропометричні зміни, викладаються показники функціональних проб, проміжні і
контрольні вимірювання фізичної підготовленості. Дуже зручно контролювати
виконання тижневого рухового режиму. Регулярне і ретельне ведення щоденника
допоможе визначити ефективність проведення занять тими чи іншими засобами і
методами, дозволить оптимально запланувати обсяги й інтенсивність фізичного
навантаження, а також підібрати адекватний та ефективний відпочинок в окремому
занятті та протягом всього циклу.
Під час вивчення навчальних дисциплін медико-біологічного спрямування ми
пропонуємо
студентам
оцінювати
фізичний
стан
організму,
фізичну
підготовленість з залученням нескладних антропометричних, фізіометричних
методів, стандартів, та виведення антропометричних індексів.
Застосування вправ-тестів для оцінки фізичного стану організму, фізичної
підготовленості, стану адаптаційних процесів та процесів відновлення вивчається
під час практичних занять з контингентом студентів, що є сильним мотивуючим
стимулом до засвоєння знань та формування професійних умінь.
Ми пропонуємо на практичних заняттях вивчення простих, але інформативних
та об'єктивних показників самоконтролю до яких відносяться: спостереження за
частотою серцевих скорочень (пульсом), артеріальним тиском, диханням,
визначенням життєвої ємності легень, максимального споживання кисню, ваги,
м’язової сили. Визначені показники визначаємо як динамічні відображення рухової
активності та пропонуємо спів ставити їх з особистими спортивними результатами.
Це надасть змогу студентам зробити висновок про зміни рухової діяльності,
збільшення її об’єму і інтенсивності під впливом систематичних занять спортом [3,
с. 42].
[8]
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Основними системами, що відповідають на зміни рухової діяльності є
серцево-судинна та дихальна. Загальновідомими показниками, що відображують
зміни в ній є пульс, артеріальний тиск, систолічний та хвилинний об’єм крові, вони
також є достовірними показниками тренованості. Студентам пропонується оцінити
реакцію пульсу на фізичне навантаження зіставленням даних частоти серцевих
скорочень у спокої (до навантаження і після) та визначити відсоток прискорення
пульсу. Пропонується разом їз цим вимірювати артеріальний тиск до і після
навантаження. Початковий етап
навантажень характеризується підвищенням
систолічного тиску, потім стабілізацією на визначеному рівні. Після припинення
роботи (перші 10-15 хвилин) показники стають нижче вихідного рівня, а потім
повертаються до початкового стану. Діастолічний тиск при легкому чи помірному
навантаженні не змінюється. Аналізуючи дані показники доцільно підводити
студентів до висновків про формування адаптації до фізичних навантажень[4,
с. 240].
Пропонується проводити визначення індексу Кердо, який в нормі повинен
дорівнювати одиниці. ІК = Діастолічний тиск / пульс. На основі цього дослідження
можливо сформувати поняття про наявність порушення нервової регуляції серцевосудинної системи. Ще одним простим тестом для визначення нервової регуляції
серцево-судинної системи є проведення ортостатичної проби. підрахування пульсу
в положенні лежачи, після 5 хвилин покою та після підведення в положення
стоячи, відмічається частішання пульсу. Нормальність реакції відмічається за
кількістю ударів (18 ударів – реакція нормальна, якщо більше – незадовільна).
Нормальну функцію серцево-судинної оцінюють за коефіцієнтом економізації
кровообігу, що відбиває показники викиду крові за 1 хв. Його можна визначити за
формулою: (АТсист. – АТдіаст.) * П , де АТ це артеріальний тиск, П це частота
пульсу. У здорової людини його значення повинно наближатися
до 2600.
Збільшення показника є інформацією щодо напруження в роботі серцево-судинної
системи.
Оскільки у працюючих м’язах різко зростає потреба у кисні, показовим є
оцінка функцій органів дихання. По зміні частоти дихання можна судити про
величину фізичного навантаження. Норма дихальних рухів
дорослої людини
складає 16-18 разів у хвилину.
Важливим є показник функції дихання – життєва ємність легень – обсяг
повітря, що характеризує максимальний вдих після максимального видиху. Він
вимірюється в літрах, на нього впливає стать, вік, розмір тіла і фізична
підготовленість. Для чоловіків середні показники – 3,5-5 літрів, для жінок – 2,5-4
літри.
У
арсеналі
різноманітних
методів
дослідження
дихання
можна
використовувати найпростіші, досить інформативні – так звані проби. Затримка
[9]
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дихання на вдихові – проба Штанге. Тренованість збільшує час затримки дихання.
Добре натреновані люди можуть затримати подих на 60-120 секунд.
Вага тіла, також яскравий показник, який використовується в багатьох тестах
при визначенні фізичної працездатності та адаптаційного потенціалу. Стежити за
вагою тіла так само необхідно, як стежити за пульсом чи артеріальним тиском.
Показники ваги тіла є однією з ознак тренованості. Є дуже прості способи
визначення нормальної ваги тіла, студентам пропонується використовувати різні
способи, серед них саме росто-вагові індекси є найпростішими. Дуже популярним є
індекс Брока. Стосовно нього: нормальна вага тіла людей з ростом 155-156 см
дорівнює довжині тіла, від якої віднімають цифру 100; при 165-175 см – 105; а при
рості більше 175 см – більше 110. Індексм Кетле – це відношення ваги тіла в
кілограмах до
росту у метрах. Інтерпретація трактується таким чином, що
нормальною вважається така, що відповідає індексу 18,5-24,99.
Дуже важливим є дослідження енергетичного потенціалу для вивчення
економізації функцій при вивченні адаптації до фізичних навантажень. Чим вищий
цей показник, тим більша функціональна здатність м’язів серця. Так званий індекс
Робінсона визначається за формулою: ДП (подвійний добуток) = ЧСС х АТ(с)
100
де, ЧСС – частота серцевих скорочень
АТ(с) – артеріальний тиск систолічний
Цей показник також є інформативним для визначення фактору ризику
розвитку неінфекційних захворювань при величині 35 – для чоловіків та 30 – для
жінок [2, с. 350].
Таким чином, ми можемо стверджувати, що застосування простих методів
самоконтролю, визначення антропометричних та фізіометричних показників є
дуже показовим та ефективним для формування системних знань про власне
здоров’я, дозволяють оцінювати його зміни під впливом фізичного навантаження,
формують поняття про адаптаційний потенціал як резерв здоров’язбереження.
Подальше вивчення цього питання у залученні до досліджень різновікових груп
населення надасть змогу розширити можливості для більш ефективного
формування здоров’язберігаючої компетенції майбутніх вчителів фізичного
виховання.
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за заг. ред. проф. Ю.Д. Бойчука. – Харків: Вид.Рожко С.Г., 2017. – 488 с.
2. Теорія і методика фізичного виховання : [підруч. для студ. вищ. навч.
закл. фіз. виховання і спорту] : у 2 т. / за ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська
література, 2008. – Т. 1. – 391 с.
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НАПРЯМКИ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ДІТЬМИ
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Ольга Бороган
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Кожна дитина – особистість, зі своїми поглядами на світ, своїми думками,
мріями, почуттями, грандіозними відкриттями і натхненням жити… Але,
погіршення екологічної ситуації, дитяча захворюваність, погане здоров’я батьків,
відсутність культури здорового способу життя, зростання травматизму, медичні і
соціальні проблеми, що існують у нашому житті, сприяють збільшенню кількості
«дітей-інвалідів», або «дітей з особливими потребами».
В останні роки проблема «інвалідності», є дуже актуальною, і досі
залишається недостатньо вивченою. Це обумовлено не тільки через збільшення
кількості людей, які мають значні психічні або фізичні вади, але й надзвичайно
низьким рівнем матеріального забезпечення, а також їх соціальною незахищеністю.
До недавніх часів ця проблема певною мірою стосувалася лише самої людиниінваліда, та її сім’ї. І лише нещодавно перед суспільством постало питання, що
«інвалідність – це не тільки нещастя однієї людини, а суспільний феномен, яке
стосується людства загалом» [4, c. 7].
Особливі освітні потреби – це термін, що не так давно з’явився в Україні. За
кордоном його вживають уже досить давно. Поява і поширення поняття «особливі
освітні потреби» у нашій країні, свідчить про те, що «суспільство поступово
дорослішає та намагається всіляко допомогти дітям, життєві можливості яких
обмежені, а також тим, хто через певні обставини опинилися у скрутній ситуації»,
– як зауважує К. Дмитренко [1, c. 5].
Діти з особливими потребами – це складний, своєрідний контингент. Зазвичай
у них спостерігаються недорозвинення пізнавальної діяльності – як основна ознака,
симптом розумової відсталості і деякі особливості емоційно-вольової сфери. Але
цей термін не визначає «нормальності» дитини, а «акцентує увагу на тому, що вона
має потребу у створенні особливих умов для її навчання, аби зробити своє життя
[11]

Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності:
європейський вимір

більш комфортним і максимально наближеним до життя «звичайних» людей» [5,
c. 11].
Труднощі дітей з особливими потребами пов’язані не тільки з відчуттями
дискомфорту, фізичного обмеження, переживанням втрати своїх можливостей, але
й з «багажем» негативного ставлення, з яким стикається «особлива» людина у
своєму найближчому оточенні. Уявлення відносно «незвичайних» дітей
складається, як про людину, яка потребує допомоги інших, багато чого не може
робити сама, і часто викликає почуття жалю, що заважає дитині з особливими
потребами включатися в соціальні взаємовідносини. Для уникнення подібного
ставлення, діти спілкуються лише з «особливими», такими як вони [4, c. 8].
Тому, на сьогоднішній день однією з форм навчання «дітей з особливими
освітніми потребами» – є нова, інклюзивна форма освіти, яка забезпечує безумовне
право кожної дитини навчатися в загальноосвітньому закладі із забезпеченням для
цього умов [1, c. 6].
Інклюзивне навчання – це рівна, індивідуалізована система навчання дітей з
особливими освітніми потребами в умовах «звичайної» загальноосвітньої школи за
місцем проживання. Таке навчання відбувається за індивідуальним навчальним
планом, а також забезпечується психолого-педагогічним та медико-соціальним
супроводом з урахуванням індивідуальних особливостей навчальної і пізнавальної
діяльності даних учнів [5, c. 10]. Працюючи з «незвичайними» дітьми слід
пам’ятати про твердження К. Марго «що світ «особливої» дитини цікавий,
полохливий, неповторний і красивий, а часом дивний і незграбний, а ще добрий,
щирий і відкритий. Світ «особливої» дитини, іноді лякає, він агресивний… і
закритий для чужих…» [3, c. 66].
Основною метою навчання дітей є введення у суспільство раніше ізольованих
індивідів,
також досягнення кожною дитиною, зарахованої до цієї категорії,
максимального рівня освіти й розвитку, активізування у неї прагнення до пізнання
навколишнього світу. «Навчання дітей спрямоване на розширення у них світогляду
й формування власної думки, вироблення навичок і вмінь, що необхідні їм для
повноцінного життя в сучасному соціумі» [1, c. 9].
А контроль за процесом соціалізації, адаптації, створення атмосфери безпеки,
спостереження і аналіз рівня комфорту у спілкуванні з однолітками в умовах
навчального закладу здійснює соціальний педагог школи. Колупаєва А. окреслює
основне завдання соціального педагога у роботі з дітьми з особливими потребами:
«Соціальний педагог – це спеціаліст із виховної роботи з дітьми, підлітками,
батьками, покликаний створювати сприятливі соціальні, виховні і навчальні умови
для все стороннього розвитку особистості» [3, c. 40].
Необхідно зауважити, що існують наступні напрями соціально-педагогічної
роботи з такими дітьми:
[12]
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- першочергове – вивчення соціально – психологічного стану дитини з
«особливими потребами» та соціально-педагогічний аналіз особливостей
соціалізації учнів;
- побутова реалізація, яка заключається у навчанні необхідним елементам
самообслуговування та дотримання загальноприйнятих норм поведінки в різних
групах, в соціумі);
- консультування дітей, яке забезпечує досягнення задовільного рівня
психологічного та емоційного стану індивіду, його гармонізації внутрішнього
світу, а також сприяє самореалізації особистості;
- корекційно-розвивальна робота – комплекс педагогічних, психологічних,
медичних заходів, які сприяють повноцінному розвитку дітей, подолання відхилень
у їхньому розвитку і служить цілям адаптації і реабілітації дітей з обмеженими
можливостями здоров’я або «нормальних» дітей, які відчувають труднощі в
навчанні і в соціалізації в колективах [4, c. 34];
- консультування членів сімей, які виховують дітей з особливими потребами, з
педагогічних, правових, психологічних, чи інших питань;
- ігрова терапія – основний психотерапевтичний засіб роботи з дітьми та
дорослими, який здійснюється за допомогою рольових ігор, малюнків, під час якої
дитина може виразити ті емоційні стани, психічні травми, страхи, про які не може
розповісти словесними засобами. Як зауважує Замашкіна О., – «арт-терапію
вважають методом зцілення не тільки фізичних, розумових недуг, але й духовних,
тобто, по суті, це психотерапевтичний метод, метою якого є досягнення єдності
душі і тіла, набуття гармонії між зовнішнім й внутрішнім світосприйняттям,
цілісності й комфорту свого «Я»; для людей з особливими потребами – це
можливість відобразити свій внутрішній світ, почуття, емоції, думки через
діяльність, мистецтво, рухи тіла, голос» [2, c. 55].
- формування особистісних якостей дітей за допомогою методів
психологічного тренінгу;
- розвиток різноманітних творчих можливостей дітей;
- організація дозвіллєвої та культурної діяльності дітей опосередкованими
засобами психологічного тренінгу, через впровадження або проектування
різноманітних конфігурацій, програм роботи, в присутності підтримки соціальних
служб;
- координація діяльності соціальних інститутів, що опікуються труднощами
даних дітей;
- профорієнтаційна робота з «незвичайними» дітьми включає: забезпечення
вільного доступу до консультаційної допомоги з боку відповідних спеціалістів у
використанні різноманітних джерел інформації (описів професій, відеофільмів,
листівок, аудіо записів, буклетів, переліків рекомендованих навчальних закладів і
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професій, певних медичних протипоказань, необхідних документів організацій та
підприємств);
- оздоровлення, освітні послуги, психологічний супровід, соціальний
патронат. Саме за цими напрямками працює соціальний педагог
в межах
освітнього закладу[3, c. 48].
Отже, поява терміну «діти з особливими освітніми потребами» свідчить про
дорослішання нашого суспільства. Адже воно переводить дитину з «обмеженими
можливостями» й «аномаліями» розвитку до розряду «нормальних, повноцінних»
особистостей. Введення нової системи освіти надає такій дитині можливість жити
повним життям, виявляти свої здібності і таланти, допомагає пристосуватися до
умов сучасного суспільства, мати власну думку, освіту, друзів, активно
співпрацювати у колективі, а найголовніше – це створити щасливе майбутнє, шанс
«бути такими як всі».
1. Дмитренко К. А. Працюємо з «особливою» дитиною у «звичайній» школі /
К. А. Дмитренко, М. В. Коновалова, О. П. Семиволос. – Харків: видавнича група
«Основа», 2018. – 120 с.
2. Замашкіна О. Д. Потенційні можливості розвитку арт-терапії в Україні /
О. Д. Замашкіна // Науково-методичний журнал Соціальна робота в Україні: теорія
і практика. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – № 3-4. – 2016. – С. 52-59.
3. Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх
навчання.
Видання
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А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. – К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 274 с.
4. Концепція розвитку інклюзивної освіти. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://osvita.uа/legislation/Ser_osv/9189/
5. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н.М. Бібік. –
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ СУЧАСНОГО ШКОЛЯРА
Олена Бойнегрі
студентка педагогічного факультету,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Ярчук Г. В.
Мета:формування психічно здорового і фізично розвиненого учня. Завдання:
формування системи знань про здоров’я та здоровий спосіб життя. Підвищення
мотивації на збереження здоров’я учнів, навчити берегти своє здоров’я і
піклуватися про нього. Допомогти дітям у формуванні навичок здорового способу
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життя, прищеплення стійких культурно – гігієнічних навичок та розширення знань
школярів про харчування, його значущості, про взаємозв’язок здоров’я і
харчування.
Загально прийнято, що зміцнювати та берегти здоров’я необхідно протягом
усього життя. Особливо важливими періодами вважаються дитячий та підлітковий
вік.
Вже давно встановлено, що за здоров’ям треба стежити зі шкільної лави. Чому
зі шкільної лави? Нумо розберімося. Як тільки дитина потрапляє в школу,
починається його поступове дорослішання, з’являються кишенькові гроші й те, що
зовсім недавно було повністю заборонено або купувалося по великих святах, стає
доступним. Жувальні гумки, чіпси, сухарики, кола. Додамо сюди телевізор і
комп’ютер, які замінили колись популярні рухливі ігри й в результаті отримаємо
школяра який сидить більшу частину дня, жує та стукає по клавіатурі. [2, c. 240].
І сьогодні ми спробуємо розібратися, як в сучасному світі не втратити,
зберегти та примножити своє здоров’я. Які чинники впливають на здоров’я
сучасного школяра. Велику увагу хочу приділити тому, що сьогодні діти їдять та
п’ють на перерві.
Спостереження показують, що компоти в їдальні не користуються
популярністю, всі звичайно хотіли б бачити на своїх столах різного роду газовану
воду. Однак, важливо знати, що саме газованими напоями можна завдати реальної
шкоди своєму організму. В 0,33 л. Pepsi-Cola міститься 8 шматків цукру. Мало, хто
став би пити такий солодкий чай або каву. Всі ці вуглеводи відкладаються в жирові
складки та сприяють розвитку діабету. Додають різні підсолоджувачі
найнебезпечніший – це білок-аспартам. Він У 200 разів солодше цукру, викликає
алергію, хвороби шлунка, порушення роботи печінки, головні болі, ослаблення
пам’яті й зору і навіть напади. Газована вода містить кислоту, яка роз’їдає зубну
емаль і сприяє появі карієсу. [4, c. 1-20].
Не виняток, що школярі після 6-ої або 7-ої лекції захочуть чого не будь з’їсти,
щоб поповнити свій баланс енергії, й тому використовують чіпси й сухарики,
як перекушування, а часто й зовсім як повноцінний обід.
Тому потрібно показати та розповісти причини, чому чіпси та сухарики
шкідливі:
1. Високий вміст жиру. Сухарики та чіпси виготовляються шляхом
обсмажуванні продуктів у великій кількості масла, причому це масло може
використовуватися багато разів. Жирне масло, яке надходить в організм починає
осідати на стінках судин в ідеї бляшок і може привести до утворення онкологічних
захворювань, ожиріння, діабету, проблеми з обмінних речовин.
2. Харчові добавки. Харчові добавки використовується при виготовленні
сухариків і чіпсів, щоб зрадити цих продуктів яскраво виражений смак і аромат.
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Для того, щоб сухарики віддавали запахом бекону або сиру, виробники не
використовують натуральні добавки, а їх дешеві, хімічні замінники.
Високий вміст солі. Сухарики та чіпси шкідливі тим, що в них міститься
надмірна кількість солі. Великий вміст солі в організмі призводить до того, що
можуть розвинутися проблеми з серцем, тиском, так само може з’явиться
ожиріння, затримка рідини та порушення розвиток кісток у дитячому організмі [1,
c. 70].
Наступний чинник який впливає на здоровʼя школяра – це комп’ютер,
телевізор, мобільні телефони та ін.
Комп’ютер дає школярам багато інформації для складання різноманітних
документів (рефератів, доповідей, письмових звернень і т. д). Заняття на
комп’ютері розвивають пам’ять, мислення. Комп’ютер може стати помічником,
навчальним посібником для дитини. Він розвиває його творчі здібності, відкриває
перед ним величезний, цікавий світ. До того ж всього, комп’ютер стає
найнебезпечнішим джерелом електромагнітного випромінювання.
Для того, щоб добре вчитися, бути спритним та вмілим, треба запам’ятати
кілька правил, які допоможуть сучасним школярам добитися успіхів у всіх справах.
Правило № 1 «Організуй свій режим дня» Спати, гуляти, робити уроки,
приймати їжу необхідно в один і той же час. Організм швидко звикне до режиму,
йому легше буде справлятися з будь-яким навантаженням.
Правило № 2 «Здоровий сон – запорука здоров’я». Спати треба не менше 10
годин, саме стільки необхідно для відпочинку клітин мозку.
Правило № 3 «Більше рухатися». Ранок починається з водних процедур і
зробити гімнастику. Обов’язково гуляй не менше 2-3 годин на день.
Правило № 4 «Харчуйся правильно». Для твого організму, що росте необхідні
вітаміни, мінеральні речовини, тому харчування має бути різноманітним.
Правило №5 «Бережіть зуби». Чистити зуби потрібно 2 рази в день: вранці –
після сніданку, і ввечері – перед сном.
Правило № 6 «Бережіть зір». Щоб зір було хорошим, необхідно
дотримуватися певних правил. Коли ти дивишся телевізор, відійди на 4 кроку від
екрана, сядь зручно, під час реклами відволікаючись. Не захоплюйся роботою за
комп’ютером. У будь-якому випадку, перед екраном проводити не більше 2 годин.
Правило № 7 «Не роби поганих вчинків». Будь доброзичливий з іншими,
поважай навколишній тебе людей, і тоді твоє життя буде цікавіше та веселіше [5,
с. 9-12].
Результати опитування.З 1 по 11 клас найбільш поширеною застосовуватиме
формами проведення дозвілля були визнані спілкування з друзями (84,5%, 98,9% і
78,3% ) респондентів в класах початкової, основної та старшої школи відповідно) і
використання персонального комп’ютера (97, 3%, 80,5% і 83,6%) респондентів в
класах початкової, основної та старшої школи відповідно).
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Результати опитування.
З 1 по 11 клас найбільш поширеною застосовуватиме формами проведення
дозвілля були визнані спілкування з друзями (84,5%, 98,9% і 78,3%) респондентів в
класах початкової, основної та старшої школи відповідно) і використання
персонального комп’ютера (97, 3%, 80,5% і 83,6%) респондентів в класах
початкової, основної та старшої школи відповідно).
Заняття в спортивних секціях популярні у 54,7% респондентів основної
школи; в початкових класах аналогічний показник – 6,2%, в старших – 9,7%.
У будні дні 48,6% учнів молодшого шкільного віку використовують
персональний комп’ютер від 1 до 2 годин / добу; в основній та старшій школі
середнє статистичний школяр проводить у персонального комп’ютера від 2 до 3
годин / добу. На цей діапазон накладає своє обмеження необхідність виконання
домашнього завдання, потреба в руховій активності, відвідування навчальних
курсів і / або спортивних секцій.
Найбільша кількість часу, відведеного на перегляд телевізійних передач,
відзначається в учнів основної школи – на частку 76,9% респондентів доводиться
від 2 і більше годин. У початковій школі кількість дітей, що присвячують вільний
час телевізійного дозвілля більше ніж 2 годин / добу становить 18,5% в будні та
1%; аналогічний показник для старшокласників – 7,3% в будні й 11,4% у вихідні
дні.
Що стосується харчування, то добовий раціон більшості респондентів в
кожній з вікових груп характеризується триразовим приймання їжі. Для 85,1%
учнів початкової школи, 62,3% підлітків і 43,8% старшокласників до столу під час
обіду регулярно подається перша страва; в цілому 59,6% респондентів відзначають
переважання в структурі свого щоденного раціону ковбасних виробів і
напівфабрикатів.
Особливу проблему представляє дефіцит нічного відпочинку, симптоми якого
особливо часто виявляються в учнів старшої школи. Середня його тривалість в
початкових класах становить приблизно 11 годин / добу, в основній школі вона
зменшується до 9 годин, а в старшій – 8,5 – 9 годин / добу.
Отримані результати дозволяють зробити висновок про низький рівень знань
учнів з питань регламентації використання таких видів електропобутових приладів,
як персональний комп’ютер, мобільний телефон і персональний аудіоплеєр. Тому,
слід продовжити роботу з проведення аналізу сучасного способу життя учнів на
предмет виявлення його актуальних особливостей і розробки з урахуванням раніше
висловлених зауважень організаційних заходів, спрямованих на збереження,
зміцнення і моніторинг стану дитячого здоров’я.
1. Азбука хімії – інформація для учнів про солях, кислотах, силікату. – М.,
2001 – 70 с.
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2. Безруких М. М. Здоров’ясберігающая школа / М. М. Безруких – М .:
Московський психолого-педагогічний інститут, 2004 – 240 с.
3. Вайнер Е. Н. Валеологічні підходи критерії здоров’я і хвороби / Е. Н.
Вайнер // ОБЖ. Основи безпеки життя. – 2008. – № 12. – С. 47-52
4. Вікіпедія – вільна енциклопедія. Кока Кола. – 20 с.
5. Волков Н.І. Рухова активність і раціональне харчування школярів / Н. І.
Волков // Теорія і практика фізичної культури. – 2001, – № 8. – С. 9-12

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ПРАЦІВНИКА
СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ
Наталія Бурка
студентка ІІI курсу педагогічного факультету,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Фурдуй С.Б.
«Покликання є течія, котрій корисно
учинити перешкоду в іїджерелі для того,
щоб побачити, річка чи це або тільки струмочок. »
Декурсель А.П.

Соціальний працівник – людина яка дотримується принципів у суспільстві за
якими гідність та повага до особистості є значущими та нерозривно пов’язаними
рисами кожної людини у соціумі. Де стосунки між людиною і суспільством мають
зв’язок, де перша і друга сторона доповнює одна іншу, де людина може внести
особливий внесок у суспільство, в якому він чи вона проживає.
Сама професія «соціальний працівник» поєднує у собі знання з різних галузей
науки та медицини, що постійно перевіряються та застосовуються на практиці, а
отже можна сказати про те, що практика та отриманні знання нерозривно пов’язані
у цій професії, тому між ними існує певна система цінностей та стосунків. Це дає
змогу сказати про те, що соціальні працівники обізнані майже у всіх галузях науки,
бо без цього неможливо вирішити багато проблем та запитань що постають перед
працівниками соціальної сфери, вони осмислюють, створюють загальні та
універсальні методи діяльності різних напрямків, задля створення більш
ефективної бази знань. Це пояснює те що професія дуже динамічна та підвладна
змінам які відбуваються у суспільстві. А отже і відстоює ці зміни в різних
соціальних службах міста, задля того щоб вони враховували саме ті потреби, які
потребують вразливі групи у суспільстві.
Основною метою статті полягає у осмисленні науки та практики соціальної
роботи як професії, того яким насправді є сучасний працівник соціономічної сфери.
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Відомо, що поняття «соціальна робота» – тлумачиться як галузь наукових
знань, академічна дисципліна та професійна діяльність, спрямована на підтримання
і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що
розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє
реалізації громадянських прав, запобігає соціальному виключенню [3].
У свою чергу термін «соціальний працівник» означає, що це професійно
підготовлений фахівець, що має необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і
надає соціальні послуги [4].
Для того щоб зрозуміти яку саме роль виконує соціальний працівник у житті
людей, що потребують допомоги, перш за все потрібно осмислити головну ідею
професії. Звідси виходить – прагнення допомогти людям, але цього недостатньо, та
щоб допомогати не потрібно бути соціальним працівником, тоді бажання
допомогти не достатньо. Ще одним фактором буде професійне самовизначення у
суспільстві та у державі в якій він проживає. Бажання працювати на користь людям
та державі, змінювати соціальне середовище на краще.
Вчений Бернлер Г. [1, с. 101] вважає, що «Соціальний працівник – слуга двох
панів». З одного боку він служить людям – допомагаючи справитися з конкретною
проблемою, з іншого боку, він служить державі, через надання допомоги її
громадянам, тим самим знижуючи в суспільстві рівень соціальної напруженості.
Виходить те, що через існування соціальної політики у держав, а також існуванням
людей які будуть вводити у суспільство цю політику, держава ублаготворяє своїх
громадян. Соціальний працівник працює задля людей, в рамках законів держави у
якій він діє, та на користь неї. У свою чергу ефективність роботи залежить від
професійності працівника, а також розвитком соціальної політики, та ступенем
заінтересованості держави в житті людей.
На сьогоднішній день провідні фахівці різних країн світу разом з нашими
вітчизняними науковцями такими як: І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько,
С. Я. Марченко, Г. М. Лактіонова, А. Й. Капська, С. В. Тетерский, М. В. Фірсов
розглядають
проблеми та перспективи розвитку соціальної роботи. Науковці
Фірсов М. В.,Студьонова Є. Г. [2, с. 65] виступають за уточнення терміну
«соціальна робота» – в тому,що «Забезпечення гарантованої соціальної допомоги
людям, задоволення їх мінімальних потреб і благодійна допомога тим, хто
знаходиться за межею бідності – це не соціальна робота».
Всі роздуми зводяться до того, що соціальна робота повинна працювати у
напрямку активізації власних сил людей які опинилися у складних ситуаціях, щоб
вони самі завдяки своїм джерелам, які поки що сплять, змогли вийти з прірви
проблем. Саме у цьому і криється першорядна функція сучасної соціальної роботи.
Орієнтація на посилення, набуття та відродження функцій які обов’язково
допоможуть людині бути обізнаним і мобільним в різних життєвих обставинах.
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Отже, соціальна робота пройшла довгий шлях за всю історію від
монастирської благодійності до сьогодення, ставши тою галуззю знання, що
підтримує, втішає, навчає, повертає віру в себе і допомагає змінити життя на
краще. Де основним вектором діяльності є – людські проблеми, тому вона буде
існувати доки буде існувати людське суспільство, навіть коли суспільство досягне
свого найвищого розквіту, а же не кажучи про періоди упадку та криз.
Ця професія неналежно оцінена протягом віків з боку держави, часу та
суспільства, але вона існує і робить багато корисного, відстоючи права людей та
даруючи надію тим, хто не зміг утриматися у суспільстві, повертаючи до нього.
1. Бернлер Г. Теорія соціально-психологічної роботи / Пер. зі шведської:
общ.ред. С. Ю. Горлова. – М., 2005. – 340 с.
2. Фірсов М. В. Теорія соціальної роботи / М. В. Фіцула, Є. Г. Студьонова. –
М.: Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС, 2003. – 432 с.
3. Соціальна робота. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki
4. Юридичний словник. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://kodeksy.com.ua/dictionary/s/sotsial_nij_pratsivnik.htm

ШЛЯХИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Олена Бухнієва
кандидат педагогічних наук, доцент,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Лариса Банкул
доцент,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Сучасна ситуація в освіті характеризується тим, що школа повинна являти
собою особливе освітнє середовище, в якій, з одного боку, здійснюється виконання
суспільством йоґо обов’язкової функції по формуванню соціально адаптивної
особистості, а з іншого боку, реально відбувається соціальне, професійне та
ґромадянське самовизначення випускників. Ґоловні завдання сучасної школи –
розкрити здібності кожного учня, виховати порядну і патріотичну людину
(ґромадянина, патріота своєї країни), готового до життя у високотехнологічному,
конкурентному світі. Шкільне навчання повинно бути побудоване так, щоб
випускники могли самостійно ставити і досягати серйозних цілей, вміло реагувати
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на різні життєві ситуації. Йдеться про соціалізацію учнів безпосередньо в
освітньому середовищі [1, с. 59].
Соціальні перетворення, що понад 25 років відбуваються в Україні призвели
до поґіршення соціально-економічного стану сімей, поширення соціального
сирітства, деформації суспільних цінностей, поширення негативних явищ у
середовищі неповнолітніх, зокрема: домінування кримінальної субкультури,
вживання алкоголю, тютюну, наркотичних речовин, лібералізація статевої моралі,
зниження віку «сексуального дебюту» тощо. В цих умовах школа залишається тим
осередком, що, з одного боку, транслює вплив середовища на формування
особистості, а з іншого, своїми специфічними засобами формує людину, відповідно
до соціального ідеалу.
В педагогічній науці школа розглядається як спеціально створений державний
заклад, ґоловним завданням якого є соціальне виховання дітей та молоді.
Необхідність виконання школою зовсім нових соціально-педагогічних функцій, що
обумовлені необхідністю впливу на соціокультурну ситуацію, потребую розвитку
соціально- психологічної служби, в складі не лише психолога, а й соціального
педагога, серед професійних завдань якого виокремлюються: формування
гуманістичних стосунків між вихованцями, учнями й педагогами; охорона та
захист прав та інтересів дітей; вивчення особливостей особистості учня та
соціальної ситуації розвитку та умов його життєдіяльності; вияв інтересів, потреб,
проблем і труднощів дітей та підлітків; створення атмосфери психологічного
комфорту для учнів у навчальній діяльності; організація та координація різних
видів позашкільної діяльності; попередження конфліктів в учнівському
середовищі; допомога старшокласників у професійному самовизначенні; орієнтація
учнів на здоровий спосіб життя; профілактика правопорушень серед учнівської
молоді, робота з учнями «групи ризику»; посередницька діяльність між учнями та
адміністрацією; організація взаємодії школи та сім’ї у вихованні дітей, підлітків та
старшокласників [3, с. 28].
Проблема соціалізації особистості отримала досить багатобічне освітлення в
рамках різних галузей знань: філософії, соціології, етики, психолоґії, педаґо ґіки та
ін., де розглядаються різні аспекти цього процесу. Проте, найбільш значима дана
проблема для педаґоґіки, оскільки саме вона передбачає теорію і практику
навчання, виховання. А також для соціальної педагогіки, як галузі педаґоґіки, що
вивчає закономірності соціально-культурної адаптації людини, групи, суспільства з
метою гармонізації, гуманізації їх взаємовідносин на внутрішньо-, між- та
надособовому рівні, а отже, і соціалізації нового покоління, адже практично кожна
людина проходить дитячий садок, школу та інші навчальні заклади як соціальні
інститути. Оскільки, основна категорія яку розглядає соціальна педагогіка –
соціалізація особистості, зокрема входження особистості в соціальне середовище,
прийняття норм, цінностей та правил цього середовища [3, с. 319].
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У сучасному суспільстві, що нестримно розвивається і змінюється,
соціалізація відбувається часто стихійно, а розвиток індивідуальності в процесі
освоєння соціального досвіду замінюється формуванням особистісних стереотипів.
У той же час суспільству потрібна ділова, ініціативна, творча, активна особистість,
здатна реалізувати себе в професійній сфері та міжособистісних відносинах. У
сучасних умовах саме школа покликана забезпечити розвиток таких якостей та
можливостей для самореалізації підростаючого покоління.
Проблема соціальної адаптації школярів в сучасних умовах набуває все
більшу значущість. Загострення соціально-економічного середовища, велика
кількість суперечливої і негативної інформації в ЗМІ, зниження виховного
потенціалу сім’ї негативно позначаються на процесах соціальної адаптації дітей,
оскільки вони найбільш схильні до впливу чинників навколишньої дійсності.
Соціальна адаптація школяра розуміється як здатність особи до соціального,
морального і побутового виживання, статутного самоствердження, співпраці в
існуючих і нових, очікуваних і таких, що не передбачаються обставинах, готовність
вибирати різні способи життєдіяльності, зберігаючи свою індивідуальність [2].
У ситуації, що склалася, саме школа, будучи державним інститутом, здатна
закласти в маленьку людину соціально-моральні норми, правила поведінки і
орієнтувати його на те, що дійсно цінне і значуще в житті, що дозволить йому
протистояти негативному впливу соціуму і успішно пройти процес соціальної
адаптації. Соціальна адаптація дитини залежить від багатьох чинників. Особливе
місце серед них відводиться педагогічному впливу в процесі виховання. Під
впливом педагога у дитини відбувається узгодження самооцінки і вимог відповідно
до можливостей і реальностей соціального середовища; оцінки, прийняття або
відкидання вимог, норм соціального середовища, загальновизнаних соціальних
цінностей. Пошук технологій супроводу соціального становлення особистості, її
соціальної адаптації стає важливим аспектом виховної роботи в класі.
Таким чином соціально-педагогічна місія школи як традиційного соціального
інституту і агента соціалізації полягає у забезпеченні прав дитини, формуванні у
неї необхідного адаптаційного потенціалу, створенні відповідних умов для її
самореалізації, а також мінімізація негативних впливів соціуму на особистість
шляхом використання сприятливих факторів соціального оточення.
1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч.
посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Безпалько. – К. : Центр учбової
літератури, 2009. – 208 с.
2. Заверико Н. В. Школа як фактор соціалізації учнівської молоді / Н. В.
Заверико // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти. – 2012. – № 1 (7). – Режим доступу до журн. :
http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf3/Zaveriko.pdf
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3. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. –
К. : Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.

РОЛЬ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ
Леонід Житомирський
старший викладач
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Стан здоров’я студентської молоді – один із важливих узагальнюючих
параметрів в нації. Студентство являє собою потенціал кваліфікованих трудових
резервів країни, основний інтелектуальний потенціал суспільства та є активним
суб’єктом соціального відтворення і рушійною силою подальших соціальноекономічних змін та суспільного розвитку держави.
Здоровий спосіб життя студентів має велике соціально – політичне значення.
Саме він активізую людський фактор – один з основних резервів досягнення
економічного прогресу і вдосконалення суспільства, дозволяє значною мірою
розкрити ті цінні якості особливості, які необхідні в умовах динамічного розвитку
демократичного
суспільства в Україні.Найважливішими рисами фізичної
досконалості є місце здоров’я, висока працездатність, великий запас рухових
навичок.
Загальновідомо, що кінцевою метою освіти та виховання студентської молоді
у закладах вищої освіти є психологічна і практична підготовка молоді до
самостійної творчої роботи. У зв’язку з цим найважливішим завданням навчально –
виховного процесу є формування у студентів наукового світогляду, певної системи
знань, професійних навичок і вмінь, високої пізнавальної активності та
самостійності, стійких інтересів і прагнення до творчої діяльності [2, с. 6].
Якісне розв’язування цих завдань можливо за умови, що студенти мають гарне
здоров’я і ведуть здоровий спосіб життя.
За даними Державного комітету статистика України, в країні функціонує 505
вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та 349 ІІІ-ІV рівня акредитації, де
здобувають освіту 2 млн. 491 тисяча студентів. Останніми роками активізувалася
увага до здорового способу життя здобувачів вищої освіти. Це пов’язано зі
стурбованістю суспільства з приводу стану здоров’я фахівців, що випускаються
вищою школою, зростанням захворюваності в процесі професійної підготовки,
наступним зниженням працездатності.
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За оцінками фахівців, майже 90% студентів мають відхилення у здоров’ї,
кожен другий – морфо функціональну патологію, понад 40% – хронічні
захворювання, більше 5% студентів мають незадовільну фізичну підготовку, 40% –
слабкі уявлення про теорію здорового способу життя [4, с. 164].
Про рівень здоров’я студентів та їх фізичну підготовленість свідчить останні
дані Резолюції Національного конгресу Спортивної студентської спілки України,
який відбувся 25 травня 2018 року у м. Луцьку. Інформація показує, що до
щорічного загальноукраїнського тестування фізичної підготовленості у 2017 році
за станом здоров’я було допущено менше половини студентської молоді; серед
студентів, які брали участь у тестуванні, високий рівень фізичної підготовленості
мають 15,4% осіб, достатній рівень – 31%, середній рівень – 33,6%, низький рівень
– 19,9% [3].
Розв’язування проблеми зміцнення та збереження здоров’я студентської
молоді та формування у неї культури здорового способу життя є пріоритетним
завданням кафедр фізичного виховання та спорту в закладах вищої освіти.
Пріоритетність цієї проблеми пов’язана з ним, що здоров’я здобувачів вищої освіти
залежить дуже багато: якість отриманої освіти, подальша професійна діяльність,
особистість зростання, економічне благополуччя країни й найголовніше – здоров’я
майбутнього покоління, здоров’я нації.
Мета нашої статті – розкрити роль викладача фізичного виховання закладу
вищої освіти у формуванні здорового способу життя студентської молоді.
Основними структурними підрозділами закладу вищої освіти, діяльності якого
спрямована на збереження здоров’я студентів, є ректорат, деканат, загально
університетські кафедри фізичного виховання і спорту, студентський профком та
органи студентського самоврядування.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 212 від 21 березня 201 6
року керівники вищих закладів несуть персональну відповідальність за стан
здоров’я студентів та їх фізичну підготовленість, за розвиток і модернізацію змісту
і форм фізичного виховання здобувачів вищої освіти, студентського спорту та
відповідної матеріальної бази, підготовку й оприлюднення щорічного звіту про
стан фізичного виховання і спорту у закладі вищої освіти.
Важлива роль та відповідальність покладена на кафедри, що безпосередньо
пов’язані зі зміцненням та збереженням здоров’я студентів. Особливо це
стосуються загально університетської кафедр фізичного виховання і спорту та
кафедр фізичної культури. Мета цих підрозділів закладів вищої освіти – розробка
новітніх педагогічних технологій вдосконалення навчального процесу з фізичного
виховання, проведення моніторингу функціонального стану і здоров’я студентів,
виховання здорових і всебічно розвинених фахівців, організація і проведення
занять з фізичного виховання, тренування і спортивне вдосконалення студентів
університету, підготовка до змагань різного рівня.
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Базовим документом при організації навчальних занять з фізичного виховання
і масового спорту в закладах вищої освіти відповідно до державного стандарту є
наказ Міністерства освіти і науки України від 11.01.2006 р. № 4 «Про затвердження
положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих
навчальних закладах».
Згідно з цим наказом за викладачами фізичного виховання закріплюється
навчальні групи, в яких вони виконують таку роботу:
 Організацію та проведення навчальних занять та навчальних заходів із
закріпленими групами студентів;
 Контроль за станом показників фізичного розвитку, здоров’я студентів,
дотримання ними гігієнічних вимог щодо спортивної форми;
 Організацію для участі в навчальних та самодіяльних спортивних заходах
студентів із закріплених груп;
 Облік результатів теоретичної, практичної підготовленості, фізичного
розвитку, стану здоров’я студентів закріплених груп тощо.
Слід відзначити, що в базовому документі зовсім не говориться про
необхідність проведення роботи з формуванням у студентів культури здорового
способу життя, розробку новітніх педагогічних технологій удосконалення
навчального процесу з фізичного виховання, проведення моніторингів,
використання нетрадиційних видів занять фізичними вправами.
Указом Президента Україна від 25 червня 2013 року №344/2013 була схвалена
Національна стратегія розвитку освіти в України на період до 2021 року.
Виконання зазначених у стратегії завдань передбачає внесення суттєвих змін у
роботу викладачів фізичного виховання закладів вищої освіти.
Указом Президента України від 9 лютого 2016 року №42-2016 була
затвердження Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на
період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»,
направлена на формування в суспільстві умов до оздоровчої рухової активності та
здорового пособу життя, формування здоров’я громадян як найвищої соціальної
цінності в державі.
Усі вищенаведені приклади аргументують, що базовий документ про
організацію навчальних занять з фізичного виховання і масового спорту в закладах
вищої освіти від 11 січня 2006 року потребує змін та оновлення. У зв’язку з цим
виникає суспільна потреба в покращенні роботи викладачів фізичного виховання
ЗВО, створення умов для збереження та зміцнення здоров’я студентської молоді,
утвердження здорового способу життя, формування відповідального ставлення
кожної молодої людини до особистого здоров’я.
Наші педагогічні спостереження, дослідницькі бесіди й аналіз власного
педагогічного досвіду організації та проведенні навчальних занять зі студентами
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свідчать про те, що ключовими в роботі викладачів фізичного виховання з
формування здорового способу життя студентів фігуруватимуть такі завдання:
 Формування позитивного ставлення до власного здоров’я як цінності та
розуміння своєї ролі в його збереженні;
 Сприяння у засвоєнні знань, умінь та навичок здорового способу життя;
 Виховання потреби в руховій активності, залучення до активних занять
фізкультурою і спортом у існуючих секціях та клубах ЗВО;
 Формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя, культури
здоров’я;
 Навчання принципам та методам самоконтролю за станом власного здоров’я;
 Привчання до виконання правил і норм дотримання режиму дня, харчування,
санітарно – гігієнічних правил навчання, відпочинку та проживання;
 Забезпечення необхідною інформацією з метою формування теоретичних і
практичних навичок здорового способу життя, формування творчої особистості,
здатної до саморозвитку та самоосвіти;
 Проведення моніторингу у закріплених навчальних групах з метою
визначення стану здоров’я студентів, рівня їх фізичної підготовленості, стану
організації самостійної роботи тощо [1].
Виходячи з того, що викладачі фізичного виховання закладів вищої освіти
безпосередньо взаємодіють зі студентами навчальних груп, закріплених за ними,
можна зробити висновок, що саме вони відіграють важливу та відповідальну роль у
формуванні здорового способу життя здобувачів вищої освіти. Наша аргументація
свідчить про те, що базовий документ про організацію навчальних занять з
фізичного виховання і масового спорту в закладах вищої освіти (наказ
Міністерства освіти і науки України від 11.01.2006 р. №4 «Про затвердження
положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих
навчальних закладах») не відповідає сучасним вимогам. Тому профільному
комітету МОН України необхідно розробити нове положення.
Також було б доцільним, щоб Комітет з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України постійно ознайомлював викладачів фізичного
виховання з передовим досвідом роботи з формування здорового способу життя в
закладах вищої освіти нашої країни, розповсюджував методичні розробки
спеціалістів, які досягли значних результатів у поліпшенні здоров’я студентської
молоді.
Практична цінність подальших досліджень полягає в розробці для студентів
методичних рекомендацій, які б надали їм можливість зміцнювати своє здоров’я,
покращувати фізичну підготовленість та працездатність.
1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників.
[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
Юлія Зайцева
кандидат педагогічних наук
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Пріоритетними завданнями державної політики є всебічний розвиток
особистості, зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя,
забезпечення оптимальної рухової активності людини, залучення дітей і молоді до
занять фізичною культурою і спортом.
У ході реалізації цих завдань актуалізується проблема вдосконалення системи
підготовки фахівців нового покоління у сфері фізичної культури та спорту,
підвищення їхнього професіоналізму, як зазначено у Законах України «Про вищу
освіту» та «Про фізичну культуру і спорт», Національній стратегії розвитку освіти
в Україні на період до 2021 р. та інших державних документах у галузі освіти. З
огляду на це особлива роль у сучасній школі відводиться учителю фізичної
культури, який є уособленням здоров’я і здорового способу життя, від нього
залежить те, яким буде ставлення школярів до цих важливих аспектів життя
людини. Тому виникають нові вимоги до підготовки учителів фізичної культури,
здатних організовувати фізкультурно-спортивну роботу в загальноосвітніх
навчальних закладах, що орієнтована на зміцнення здоров’я та формування у
школярів потреби займатися фізичною культурою і спортом.
На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається зниження рівня
рухової активності молоді.Учні схильні до зниження фізичного й підвищення
нервово-психологічного навантаження, до функціональних відхилень у діяльності
різних систем організму, опорно-рухового апарату тощо. Тому, набуває особливої
уваги й потребує вирішення проблема залучення учнів до занять фізичною
культурою та спортом. Саме учитель фізичної культури може забезпечити фізичну
активність підростаючого покоління й сформувати в них позитивне ставлення до
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фізкультурно-спортивної діяльності, це є важливим елементом організації
фізичного виховання молоді та об’єкт особливої уваги багатьох науковців.
Фізична культура та спорт – особлива субкультура, в якій формується
соціальний досвід підростаючого покоління. Спорт має потужний вплив на
розвиток особистості. У його основі лежать ідеали сили й мужності, поваги до
суперника, дружби та взаємодопомоги. Спорт загартовує характер, учить долати
труднощі, тримати удари долі, учить боротися із власними слабкостями, долаючи й
пізнаючи себе [4].
Один із напрямів діяльності учителя фізичної культури спрямований на
забезпечення масовості навчально-тренувальних занять із різних видів спорту, в
ході яких найбільш здібних і фізично розвинених школярів залучають до
систематичних і регулярних занять певним видом спорту.
У контексті даного питання вагомим є те, що існує значна кількість наукових і
методичних праць [1, 6 та ін.], у яких розкриваються напрями роботи учителя
фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах, а саме:
 освітній – полягає у використанні досягнень фізичної культури й спорту в
загальній системі освіти для формування життєво важливих рухових умінь і
навичок, засвоєння й удосконалення технічних дій, незалежно від статі та віку;
 оздоровчий – обумовлений створенням умов для рухової активності
школярів, з метою підтримання оптимального рівня їх фізичних і функціональних
можливостей, активного відпочинку; спрямований на профілактику захворювань,
покращення здоров’я та формування здорового способу життя;
 спортивний – спрямований на залучення дітей, що мають бажання та
здібності, до дитячо-юнацького спорту, передбачає створення умов для оволодіння
певною спортивною спеціалізацією та можливістю реалізувати себе в спорті вищих
досягнень;
 пропагандистський – передбачає розповсюдження знань про фізичну
культуру та спорт, що викликає зацікавленість і бажання займатися фізкультурноспортивною діяльністю;
 організаторський – спрямований на організацію процесу фізичного
виховання, проведення різних за типом і структурою занять, спортивних та
фізкультурно-оздоровчих заходів, відповідно до віку, стану здоров’я та фізичного
розвитку учнів.
Зважаючи на аналіз літературних джерел і власний педагогічний досвід
зазначимо, що заняття фізичною культурою мають оздоровчий напрям, а спорт
передбачає заняття в секціях із видів спорту та участь у змаганнях, і саме учитель
фізичної культури забезпечує таку діяльність школярів у загальноосвітніх
навчальних закладах. На підставі цього зазначимо, що учитель фізичної культури
здійснює фізкультурну й спортивну роботу. Оскільки фізична культура апріорі має
оздоровчий напрям, а спорт у загальноосвітніх навчальних закладах спрямований
[28]
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на масове залучення учнів до занять різними видами спорту, доречно говорити про
фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу учителя фізичної культури.
На нашу думку зазначені напрями професійної діяльності вчителя фізичної
культури взаємопов’язані та доповнюють одна одну.
Дослідники в галузі фізичної культури і спорту Б. Максимчук і Б. Шиян
підкреслюють існування взаємозв’язку й послідовності між роботою на уроці
фізичної культури та позаурочними заходами, що мають загальну мету і завдання.
Позаурочні форми занять спрямовані на закріплення знань, умінь і навичок,
передбачених шкільною програмою з фізичної культури, на розвиток інтересу й
потреби в регулярних заняттях фізичною культурою та спортом, доцільній
організації дозвілля школярів, формування здорового способу життя. Метою занять
фізичними вправами в режимі навчального дня є зняття м’язового й розумового
напруження, підвищення працездатності, відновлення уваги, попередження
викривлення постави, загартування організму, зміцнення здоров’я [5, 7].
Організацію позакласних форм занять здійснюють класні керівники (переважно у
початковій школі), учителі фізичної культури або під їх керівництвом. Це вирішує
питання естетичного, морального й трудового виховання, високої внутрішньої та
зовнішньої культури в процесі додаткового впливу учителя засобами фізичного
виховання на особистість підростаючого покоління [3].
Позакласні заняття фізичними вправами є спортивно орієнтованими, тобто
мають змагальний компонент. Окрім здобуття перемоги чи досягнення
спортивного успіху, проведення змагань також спрямовані на масове залучення
учнів різних класів, що сприяє міжособистісному спілкуванню школярів,
підвищенню їх емоційного стану, організованості й активності підростаючого
покоління, прищепленню звички займатися фізичними вправами та формуванню
здорового способу життя [7, 2]. Вони проводяться з метою зближення спорту із
вирішенням задач удосконалення фізичних і психологічних якостей учнів [1].
Отже, позакласні заняття з фізичної культури є однією із найбільш доступних
форм забезпечення необхідного обсягу рухової активності школярів.
Підсумовуючи, зауважимо, що загальновідомою є думка про користь занять
фізичною культурою і спортом, їх вплив на здоров’я людини. Завдяки
фізкультурно-спортивній роботі учителя фізичної культури у загальноосвітніх
навчальних закладах відбувається сприйняття школярами певних норм та зразків
поведінки, накопичення відповідних знань і вмінь, усвідомлення потреб і мотивів,
визначення ціннісних орієнтацій, інтересів і уявлень. У ході занять активно
формується індивідуальний спосіб життя, від якого у майбутньому значною мірою
залежить здоров’я людини. Оскільки шкільний вік є сприятливим для формування
суспільних цінностей і правил здорового способу життя, учитель фізичної культури
повинен сприяти розвитку самосвідомості учнів, прагненню до самостійності та
самовиховання тощо використовуючи засоби фізичної культури і спорту.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «БУЛІНГ»
У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРТУРІ
Ольга Замашкіна
кандидат педагогічних наук, доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
У наш час проблема насилля та різних його проявів у суспільстві стає все
більш актуальною. Термін «булінг» виник вперше в процесі дослідження
взаємовідносин у дорослому колективі. Прояви насильства та цькування
розвиваються у будь-якому закритому суспільстві та у організованому колективі –
на робочому місці (мобінг), в армії (дідовщина), в інформаційному просторі
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(кібербулінг) – і те, що діти систематично стикаються з цією проблемою, тільки
приклад розповсюдженості цього явища.
Булінг – явище глобальне і масове. За словами 1200 дітей, що відповідали на
питання Інтернет-сайта KidsPoll, булінгу піддавалися 48 % , у тому числі 15% неодноразово, а самі займалися ним 42 %, причому 20 % – багаторазово. За даним
всесвітньо відомого психолога Д. Ольвеуса, «у Норвегії 11 % хлопчиків і 2.5 %
дівчат призналися, що в середніх класах школи вони «буліровали» когось зі своїх
товаришів. За підрахунками американського психолога Э. Пеллігріні булери
складають приблизно від 7 до 15 % , а їх жертви – від 2 до 10 % всіх дітей
шкільного віку. Відповідно американському дослідженню, об’єктами якого були
більше ніж 15000 школярів з 6 по 10 клас, 17 % з них призналися, що протягом
навчального року вони «інколи» або частіше піддавалися булірованню, 19 % самі
когось буліровали, а 6 % були одночасно і суб’єктами, і жертвами булінгу» [4].
Згідно результатів дослідження, проведеного ЮНІСЕФ, «нині 67 % дітей в
Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу: 24 % дітей стали
жертвами булінгу, і 48 % з них нікому не розповідали про ці випадки. Це тривожні
цифри, особливо в той час, коли Україна переживає конфлікт, внаслідок чого
майже 1,6 мільйона людей, у тому числі 220 тисяч дітей, стали внутрішньо
переміщеними особами» [1].
Необхідно зазначити, що перші публікації на тему шкільного цькування та
третирування з’явилися з 1905 року (К. Дьюкс), у 1910 році З. Фрейд, А. Адлер та
У. Стекел провели перший у Австро-Венгрії конгрес за темою «Про суїцид,
зокрема, про суїцид серед учнів середньої школи». Але пік досліджень з
проблематики булінгу прийшовся на кінець 40-х років ХХ століття.
Перші систематичні дослідження проблеми булінгу належать скандінавським
ученим, серед них: Д. Олвеус, П.П. Хайнеманн, А. Пікас, Е. Роланд. Але на
сьогодні саме Д. Олвеус залишається найавторитетнішим дослідником проблеми
булінгу. Серед британських вчених маємо відмітити В.Т. Ортона, Д.А. Лэйна, Д.П
Таттума, Е. Мунте. У США особливу увагу до булінгу стали проявляти на початку
90-х рр. ХХ ст. [2]. Перші публікації в Україні із зазначеної проблематики
з’явилися у 2005 році, наукові роботи вітчизняних учених (Воронцова Е., Губко А.,
Кормило О., Прибіткова Н., та ін.) з означеної проблеми мають лише загальний
характер, не досліджені на сьогодні теоретико-методологічні основи цього явища,
його причини, наслідки.
Багато років працюючи над темою булінгу, у 1993 році норвежський психолог
Д. Ольвеус опублікував визначення терміну, що став загальноприйнятим серед
молоді – булінг – «це навмисна, систематично повторювана агресивна поведінка,
що включає нерівність соціальної влади або фізичної сили; булінг (bullying, від
анг. bully – хуліган, забіяка, задирака, грубіян, насильник) у світовій практиці
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визначається як прояв дискримінації дитини, що виражається у фізичних і
психічних формах насильства» [6].
Існує багато тлумачень терміну «булінг». Наведемо основні з них:
Девід Лейн й Эндрю Міллер – «булінг – тривалий процес свідомого жорсткого
відношення, фізичного і (або) психічного, з боку однієї або групи дітей до іншої
дитини (дітям)» [7].
Таттум (1989) – «тривале фізичне або психічне насилля з боку особи або групи
по відношенню до особи, яка не здатна захистити себе.
Хед (1994) – тривале насилля, фізичне або психічне, що здійснюється однією
особою або групою, спрямоване проти людини, яка не в змозі захистити себе, з
усвідомленим бажанням заподіяти біль, злякати або піддати тривалій напрузі» [3].
Кривцова С. (2011) – «агресія одних дітей по відношенню до інших, коли
мають місце нерівність сил агресора і жертви, агресія має тенденцію
повторюватися. Нерівність сил, повторюваність – дві істотні ознаки булінгу» [5].
Вперше у науковий обіг термін «булінг» був введений англійським
журналістом Є. Адамсом на початку 90-х років ХХ ст. У багатьох країнах для
визначення цього явища найчастіше використовується слово «мобінг», яке означає
«групове явище, прояв агресії однієї групи проти іншої чи проти однієї особи. Факт
того, що зазначене явище певним чином класифікується говорить про
масштабність його розповсюдження, «не стихають дискусії про складність
подолання цього пороку, за яким стоїть цілий комплекс соціальних, психологічних
і педагогічних проблем» [5].
У суспільстві достатньо широко обговорюються проблеми булінгу. Наприклад
на порталі MSN булінг згадується 1.334.734 разу. Йому цілком присвячено декілька
великих національних і міжнародних серверів, таких як Bullying.org, Bullying
Online, Stop bullying, Bullying net та ін. Існують національні громадські організації з
боротьби з булінгом, спеціальні звернення до дітей, вчителів і батьків. Люди їх
активно читають та приймають участь у обговоренні. Подібні організації не лише
дають систематичні консультації з профілактиці булінга і надають допомогу його
жертвам, проводять Тижні інформації про булінг тощо.
Отже, огляд наукової літератури соціально-психологічного спрямування із
зазначеної проблематики дозволяє стверджувати, що булінг – це більш ніж просто
серія агресивних взаємодій, або руйнівних стосунків між буліром і жертвою, він
швидше може бути визначений як особлива соціально-рольова поведінка групи,
яка має небажані соціальні наслідки і не просто відтворюється з певною частотою,
але і наростає з часом. Зважаючи на невивченість цього явища, необхідні подальші
і фундаментальніші дослідження його природи, механізмів зародження і способів
нейтралізації.
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ДЕЯКІ ПІДХОДИ ЛІПЛЕННЯ-ТЕРАПІЇ
ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Марія Константинова
студентка ІІІ курсу
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Фурдуй С.Б.
«Розум дитини- на кінчиках її пальців»
В. Сухомлинський
Неодноразово провідні вчені розкривали позитивний вплив арт-терапевтичних
засобів на процес формування творчих здібностей дітей дошкільного віку.
Одним з видів арт-терапії є пластилінова терапія. Дослідження з пластилінової
терапії займалися такі вчені, як: M. Кисельова, А. Копитін, Л. Лебедєв, Е. Тараріна
та інші. Головною метою використання пластилінової терапії є гармонізація
внутрішнього стану людини шляхом розвитку здатності до самовираження і
самопізнання. Цей вид терапії відноситься до арт-терапевтичних методів роботи,
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представляє ліплення не тільки з кольорового пластиліну, але й з соленим тістом,
глини тощо. На думку арт-терапевтів прийоми арт-терапії здатні перетворити
внутрішні конфлікти дитини у візуальну формусприяє їх ефективному вирішенню
(А. Хілл, З. Фрейд, К. Юнг, К. Роджерс, А. Маслоу, М. Намбург та інші).
Науковець Кисельова М. [1, с. 67] стверджує: «…ліплення покращує мілку
моторику – дитина вчиться маніпулювати дрібними предметами, вміло повертати
їх і передає їх з однієї руки в іншу. Це вимагає узгодженої роботи від рук та очей;
Дозволяє розрізняти геометричні фігури і формуєнавики в роботі з площиною –
покращує мислення і математичні здібності; Ліплення навчає успішно боротися зі
стресовими ситуаціями – виховує автономію та відповідальність дітей, які
необхідні для подальшого розвитку дитини;
Підвищує самооцінку – дитині
вдається досягти своєї мети і тому в неї з’являється бажання досягати нових цілей;
Поліпшення внутрішнього стану / настрою – після арт-терапії діти відчувають
внутрішнє задоволення».
Арт-ліплення з пластиліну – хороша можливість розвивати у дитини творчі
здібності і логічне мислення. Пластилін найкраще підходить для створення різних
геометричних форм, з цим матеріалом можуть працювати маленькі діти, руки яких
ще слабкі. Зазначений матеріал добре притискається навіть з невеликими
зусиллями. Навідміну від малювання, де малюнок не може бути виправлений,
деталі з пластиліном можна в будь-який момент виправити. У свою чергу, це має
гарний вплив на психіку дитини, тому що в цьому випадку дитина не боїться
помилитися.
У процесі захоплюючого ліплення, дитина може вибрати відповідний колір, і
змішати деякі тони разом. Це сприяє розвитку дитячого творчого мислення,
сприйняття прекрасного. Цесвоєрідне «лікування кольором». Всім відомо, що різні
кольори можуть впливати на психіку. Наприклад, зелений – заспокоює гарячі
кольори червоний чи помаранчевий–спонукають до дії. Кольоротерапія підсвідомо
заспокоює, робить життя більш яскравим, цікавим і дозволяє відволіктися [4, с. 65]
.
Проаналізувавши сучасну наукову літературу, ми прийшли до висновку, що
ліплення є одним з методів образотворчого мистецтва, який дозволяє створювати
будь-яку композицію. Майже немає дитини, яка б не хотіла ліпити. Зліпити можна
все що завгодно, на що тільки вистачить фантазії, а якщо не буде успішним то
завжди можливо переробити. Останнім часом все частіше спостерігається
відставання в розвитку моторної функції дрібних м’язів пальців дітей. Внаслідок
низки причин це явище стає проблемою, особливо в дошкільних установ. Високий
рівень сформованості дрібної моторики дитячих пальців забезпечує також
достатній рівень пам’яті, уваги й готує руку до письма.
Для маленьких дітей встановлюються цілі, які вони повинні виконувати при
виконанні завдання. Цілі для дорослих більш прозорі, оскільки їх абстрактнее
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мислення розвивається настільки добре, що не вимагає спеціальних додаткових
умов. Для маленьких дітей важлива модель, до якої вони прагнуть. Маленькі діти
ще не мають розвинутого абстрактного мислення, їх мислення все ще не
сформоване. Ось чому має бути зразок, на який діти орієнтуються [2, с. 108].
Науковець Лебедєва Л. Д. [3, с. 103] виділяє три способи ліплення:
«Конструктивна являється більш простим і полягає в тому, що зображений об'єкт
наноситься частинами. Весь виріб виготовлений з цілого шматка без
розщепленняна деталі. Комбинований включає як пластичні, так і конструктивні
методи формування одного продукту. Підозрює собою тикати пальцем в коржик;
відщипувати шматочок; приліплювати шматочок; плющить шматочок пластиліну
всієї долонькою; катати ковбаски; катати маленькі колобочки одним пальчиком;
катати великі колобки долонькою; різати стеком ковбаску; скачувати кульку,
плющить пальцем малень кікалачі. Після освоєння цих прийомів можна спробувати
скоротити форми і створити колаж, і ще більше ускладнити перехід на об’ємні
продукти. Істотною перевагою пластиліну є його здатність знімати опір дитини.
Пластилін незамінний при роботі з дітьми. Його яскравість приваблює дітей. Тому
часто допомагає знайти контакт з дитиною, яка закрита і не може знайти спільної
мови з іншими».
Отже, можна зробити висновок, що ліплення з пластиліну є ефективним та
дуже потужним підходом у розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку,
який дозволяє досягти рівноваги під час соціалізації, знайти спільну мову з
навколишнім світом.
1. Кисельова М.В. Арт-терапія в роботі з дітьми: керівництво для дитячих
психологів, педагогів, лікарів і фахівців, що працюють з дітьми / М.В. Кисельова. –
СПб .: Мова, 2014. – 160 с.
2. Копитін А.І. Системна арт-терапія / А.І. Копитіна. – СПб: Пітер, 2001. – 224
с.
3. Лебедєва Л.Д. Практика арт-терапії: підходи, діагностика, система занять /
Л.Д. Лебедєва. – СПб .: Мова, 2003. – 256 с.
4. Тараріна Є.В. Практикум з арт-терапії: шкатулка майстра / Є.В. Тараріна. –
Луганськ: Елтон-2. 2013. – 160 с.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
З ПРОФІЛАКТИКИ ПРОЯВІВ БУЛІНГУ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Настя Моток
студентка 4 курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Замашкіна О.Д.
У сучасному суспільстві серед величезного числа соціальних проблем, які
зачіпають найбільш вразливу категорію населення – дітей, з’явилося таке поняття
як «булінг». Це проблема, яка дуже гостра в життя молодого покоління, і не дає
йому належної можливості, повністю розвиватися і соціалізуватися.
Булінг – це агресивна поведінка дітей, спрямована один на одного,
приниження, залякування, що часто супроводжується фізичним насильством, а
також переслідуваннями і погрозами. Булінг – це глобальне і масове явище, яке
через свою жорстокість і агресивність не може бути прийняте сучасним
цивілізованим суспільством. Буллінг є соціально-педагогічною, психологічною
проблемою сучасності і існує переважно в організованих колективах, тому з
урахуванням вищевикладеного основне місце виникнення булінгу - школа [1, с.
13].
Мета статті – визначити поняття «булінг» та проаналізувати основні форми
роботи соціального працівника з профілактики прояву болінгу серед учнівської
молоді.
Необхідно зазначити, що за дослідженнями UNISEF, 40% дітей ні з ким,
зокрема і з батьками, не діляться своїми проблемами. Сором’язливі та спокійні діти
стають жертвами булінгу вдвічі частіше за однолітків, які відкриті до спілкування.
Більшість дітей ображають за те, що вони одягнуті не так, як інші, говорять або
поводяться не так, як основна група, 44% дітей, що стають свідками булінгу,
просто спостерігають, оскільки бояться за себе.
За статистикою, 80% українських дітей піддаються цькуванням, навіть не
усвідомлюючи цього. В усіх соціальних системах завжди є лідер, середня група і
так званий «вигнанець», на долю якого випадають цькування, про які він не
розповідає дорослим.
Шкільний булінг може проявлятися у різних формах: систематичний
(захоплення булінгом, з метою у будь-якому випадку образити); прагнення;
фізичне і психічне приниження; різні види знущань; бойкот і ігнорування; –
псування особистих речей.
У науковій літературі, присвяченій зазначеній проблемі, представлено безліч
робіт вчених, які уважно та послідовно вивчають поняття «боулінг», можливі
способи його профілактики, ослаблення і знищення. Вчений Х. Лейманн визначає
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знущання як «соціальну взаємодію, за допомогою якої одна людина (іноді кілька)
піддається атакам іншої людини (іноді декільком, але зазвичай не більше чотирьох)
майже щодня протягом тривалого періоду (кілька місяців), викликаючи стан
жертви постраждалої дитини і виключення її з класу» [6, с. 121].
Учений І. Кон вважає, що основною характеристикою булінгу є «емоційне
приниження, зображення людських почуттів, що призводить до виключення
дитини з групи і зауважує, що знущання – це агресивна поведінка, спрямована на
принизливі почуття, вираз негативних емоцій і принизливі оцінки по відношенню
до іншої людини» [3, с. 15].
У той же час булінг не є порушенням закону, оскільки в кримінальному
кодексі, як правило, немає закону, згідно з яким така поведінка карається.
Дослідник виділяє сім агресивних ознак, які вважаються і проявами булінгу:
1. Емоційне приниження передбачає вербальні та невербальні засоби
вираження. Вербальні засоби – це негативно виражені висловлювання,
використання високого тону, крики, звинувачення в помилках, приниження і
досягнень поганого почуття
потерпілого. Невербальні способи – презирство,
мовчазне засудження, образливі жести.
2. Продовження емоційно образливого і принизливого поводження протягом
тривалого періоду.
3. Відторгнення і несхвалення виражені у відносно м’якій формі, але
протягом тривалого періоду, у результаті яких дитина відчуває почуття сорому й
страху, виходу з якого майже немає.
4. Легковажна і недовірлива поведінка по відношенню до особистості.
5. Втручання в особисте життя людини (якщо наслідком агресивного,
негативного ставлення до людини є погіршення її психологічного та фізичного
стану).
6. Намір завдати шкоди іншій особі, або заохочення людини наражатися на
небезпечні події.
7. Агресор займає більш високе положення, ніж його жертва, і, відповідно,
дозволяє собі дії, які принижують гідність і завдають моральної або фізичної
шкоди іншій особі [3, с. 16].
Найчастіше жертвами насильства в школі є діти з фізичними вадами – носіння
окулярів, втрата слуху або рухові розлади. У групі ризику діти або діти з
імпульсивною поведінкою закриваються й не виходять на контакт, а ті, у кого є
індивідуальні риси зовнішності – руді волосся, веснянки, виступаючі вуха, вигини
ніг, особлива форма голови, кругла або занадто тонка. Беженар Г. зауважує, що
«нерозвинені соціальні навички, страх перед школою, відсутність досвіду роботи в
команді, наявність захворювання (епілепсія, заїкання, енурез, енокапріс),
порушення мови, низький інтелект і труднощі в навчанні також можуть
провокувати конфлікти й прояви булінгу» [2, с. 76-79].
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Соціальні працівники мають приділяти більшу увагу темі булінгу у школі,
тому що, майже усі жертви такого явища не розповідають про знущання та
приниження. Тому їм потрібно більше часу приділяти профілактиці різних провів
боулінгу серед учнівської молоді та допомагати тим, хто може стати потенційною
жертвою цькувань. Як зазначає Ніконова О., – «така допомога може проводитися у
формі бесід з порадами, що дитині необхідно: знайти одного або кількох друзів
серед однокласників; налагодити спільну мову з усіма однокласниками;
запрошувати однокласників в гості; навчитись поважати їх думку; не прагнути
перемагати у всіх суперечках з однолітками; навчитися програвати і уступати,
якщо насправді не правий; приймати себе і знати свої сильні сторони» [5, с. 39-41].
Соціальний працівник не повинен постійно допомагати дитині, яка страждає
від булінгу, він може вислухати, проводити індивідуальні бесіди з потрібними
опрацьованими методами роботи для надання порад й можливих рішень в подібних
конфліктах, для того, щоб дитина мала змогу сама вирішити таку проблему й вміла
знайти спільну мову навіть з тими, хто не добре до неї ставиться, такі дії будуть
закаляти характер дитини й становити її індивідуальність в майбутньому.
Також соціальні працівники тісно співпрацюють з батьками дітей, обох
«сторін» для більш ефективного приборкання проявів агресії й надання захисту.
В першу чергу соціальний працівник надає такі поради батькам для попередження
агресії їх дітей, або по відношенню до них: «демонструйте повне прийняття
дитини і безумовну любов; виявляйте терпимість до помилок, невдач і проблем
росту; виражайте схвалення і підтримку; поводьтеся відповідально; будьте
відвертими і правдивими у стосунках з дітьми; практикуйте ефективні способи
вирішення конфліктів; щоденно обговорюйте справи дитини і її почуття; якщо
конфлікт не вирішується – поміняйте школу» [4, с. 87-88].
Але, якщо булінг по відношенню до когось з дітей посилюється соціальний
працівник забезпечує їм захист й надає справу до правоохоронних закладів, щодо
дітей, які потерпають від агресії, та тих, хто її скоює.
Отже, соціальні робітники мають постійно проводити профілактичні заходи, з
метою попередження прояву булінгу по відношенню до однолітків, або інших
дітей в школі ті їх негативних наслідків, а також систематично інформувати дітей,
як треба себе захищати в таких ситуаціях. Профілактичні заходи проводяться в
вигляді бесід, перегляду фільмів, презентацій, прикладів реальних випадків прояву
булінгу, покарання за скоєння булінгу, також, запрошують працівників
правоохоронних органів з метою проведення бесід щодо застосування правових дій
тих, хто скоює булінг. Тому головним для соціальних працівників є попередження
агресії в закладах освіти, й надання допомоги тим, хто страждає від проявів
булінгу, встановлення довірливих відносин з дітьми.
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ПРИЧИНИ ПОЯВИ САМОТНЬОГО МАТЕРИНСТВА
ЯК ВАРІАТИВНОЇ МОДЕЛІ СУЧАСНОЇ СІМʼЇ
Світлана Полякова
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Замашкіна О.Д.
До недавнього часу поняття мати-одиначка було досить розмитим і мало
дослідженим. Оскільки з кожним роком кількість таких жінок зростає, а структура
сучасної сімʼї безперервно змінюється і приймає нові форми, представляється
доцільним розглянути причини появи сімей одиноких матерів як варіативної
моделі сучасної сімʼї.
Для початку слід визначитися з поняттям «мати-одиначка». Термін «одинока
матір» на законодавчому рівні не визначено, проте відповідно до п. 9 постанови
Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових
спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 матірʼю-одиначкою «вважається жінка, яка при
реєстрації своєї дитини не предʼявляє свідоцтва про шлюб або не має
добровільного заяви від другого з батьків про встановлення батьківства і якщо
відсутнє рішення суду про встановлення батьківства. Крім цього, юридично
матірʼю-одиначкою стає жінка, яка удочерила (усиновила) дитину будучи вже
самотньою і не перебуває в шлюбі на той момент. Так само матірʼю-одиначкою
визнається жінка, яка на момент народження дитини була в шлюбі, але з часом її
шлюб був розірваний, а так само, якщо чоловік матері дитини помер» [3].
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Зазначимо, що у давні часи народження позашлюбних дітей відбувалося в
силу непередбачених обставин, з кінця XX ст. – початку XXI ст. все більше жінок
народжують «поза шлюбом» свідомо, щоб реалізувати свої потреби у материнстві.
Можна виділити три категорії жінок, які вирішили народити дитину без чоловіка:
1. матері, які народили дитину без чоловіка свідомо;
2. матері, які народили дитину без чоловіка вимушено;
3. матері, які усиновили дитину без чоловіка.
На основі аналізу наукових джерел ми виділили можливі причини виникнення
і збільшення кількості одиноких матерів за останні десятиліття:
- емансипація жінок, їх економічна незалежність від чоловіків;
- шлюбний градієнт;
- підтримка держави;
- терпиме ставлення до одиноких матерiв в сучасному суспільстві;
- зростаюча кількість шлюборозлучних процесів;
- приклад матерів-одиначок, як успішних жінок.
Більш детально розглянемо таку причину виникнення одинокого материнства,
як емансипація жінок. Основна ідея жіночої емансипації в Україні – це надання
жінкам рівноправності в суспільному, трудовому та сімейному житті.
Рівноправність припускає право жінок на освіту, право обирати і бути обраною до
державних органів влади, право на працю і рівну з чоловіками зарплату. Через
«поінформованість сучасної жінки про політику, культуру, соціальні проблеми,
доступності до інформаційних джерел, до освіти та створення власного бізнесу,
сучасна жінка вже на рівні з чоловіком може реалізувати себе в будь-якій сфері,
висловлюватися щодо політичних проблем, претендувати на високі посади» [2,
с. 241].
Необхідно зауважити, що у емансипованої жінки інтереси сімʼї та роду
можуть зберігатися, але можуть бути і занедбані, якщо вона вважатиме, що
обовʼязки, яківипливають з них, обмежують її право на особисте життя і
незалежність.Як і раніше, народження і виховання дитини залишається на плечах
жінки, але оскільки тепер вона сама в змозі себе забезпечити, то чоловік (як
матеріальна
і моральна підтримка) стає їй не потрібен. Тому їй простіше
залишатися поза шлюбом, мати дитину і продовжувати самореалізовуватися.
Держава зіграла значну роль в емансипації жінок, а надалі, і в появі такої
варіативної сімʼї як «самотнє материнство». І той факт, що держава з кожним
роком збільшує допомогу одиноким матерям, ставлячи їх нарівні з молодими
сімʼями, дає жінкам фінансову і психологічну впевненість у майбутньому.
Стереотипне уявлення про жебраків матерів-одиначок, які змушені жити на
незначні суми, стає вже не актуальним.
Така підтримка державою одиноких матерів зʼявилася порівняно недавно.
Всього 30 років тому про таке не могло бути й мови. Радянська влада
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затверджувала певні соціокультурні установки, на які повинні були орієнтуватися
матері-одиначки. У зазначеної категорії жінок була відсутня грань між приватним і
публічним життям, їхнє становище ставало надбанням громадськості і всіляко
засуджувалося державою. Вчителі, лікарі, соціальні працівники мали повне право
втручатися у виховання дітей одиноких матерів, а держава повністю контролювала
сімʼї такого роду. У сучасній Україні держава залишає одиноких матерів у спокої,
не втручаючись в їх особисте життя і процес виховання дітей.
Лояльне ставлення до сучасних матерів-одинаків так само впливає на появу
феномену «самотнє материнство». Оскільки воно вже не сприймається як щось
нове, а з кожним роком число таких матерів лише збільшується, можна
припустити, що суспільство стало більш толерантним.
Ще однією причиною, що призводить до самотнього материнства, є так званий
шлюбний градієнт, суть якого полягає в тому, що чоловік схильний вибирати собі в
партнерки жінок молодше себе, які можуть не мати освіти і бути фінансово
залежними. Таких жінок легше домагатися, з ними легше жити. Як наслідок,
кількість жінок більш старшого віку, що мають кілька освіт, які досягли певних
висот в карʼєрі і фінансової незалежності не користуються увагою чоловіків. Часто
вони й самі не хочуть створювати шлюби, втрачаючи свою свободу і незалежність.
Але на тлі всього цього в подібного роду жінок виникає незадоволеність
відсутністю материнства, тому вони просто змушені народжувати поза шлюбом.
Зазначимо, що за статистикою з кожним роком збільшується кількість
розірваних шлюбів Якщо раніше у людей з дитинства була міцна установка на
збереження сімʼї як осередку суспільства, то зараз моральні суспільні устої значно
змінилися. Розлучення перестали бути рідкістю і засуджуватися. Суспільство
набагато легше приймає матір-одиначку, не рахуючи це ганебним. І жінки, якщо їх
не влаштовує сам партнер або якість сімейного життя, легко йдуть на розлучення.
Для наочності приведемо кілька цифр:
За даними Мінюсту, «в 2016 році кількість зареєстрованих розлучень склала
35 463; в 2015 році їх було 34 230; а в 2014 році кількість розлучень склала 38
377(не фіксуючи розлучення, які були оголошені за рішенням суду). В 2018 році
Мінʼюст зафіксував рекордну кількість розірваних шлюбів у порівнянні з
попередніми роками. Зокрема, в 2018 році було зафіксовано 53 860 розірваних
шлюбів, в той час як у 2017 році – 33 169 розлучень. В 2018 році було укладено 229
тисяч шлюбів, що на 20 тисяч менше, ніж роком раніше» [1].
Експерти стверджують, що традиційні шлюби поступаються місцем
цивільним. З початку 2019 року в Україні зареєстровано понад 24 тисячі шлюбів. З
2000-х років в Україні продовжує зростати число матерів-одиначок, а кожна п’ята
дитина народжується поза шлюбом.
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Можна зробити висновок, що інститут сімʼї приймає нові форми, і у шлюбу в
його класичному варіанті зʼявляються альтернативи. Яскравим прикладом такої
варіативної моделі, як ми бачимо, стає самотнє материнство.
1. В Україні зафіксовано рекордну кількість розлучень. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://dt.ua/UKRAINE/v-ukrayini-zafiksovano-rekordnukilkist-rozluchen-306703_.html
2. Демʼяненко В. Емансипація. Політична енциклопедія / Редкол.: Ю.
Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське
видавництво, 2011. – 808 с.
3. Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. – Редакція від 25.05.1998 р. –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ У ФІЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВЧОЇ СФЕРІ
Діана Ростріпа
студента педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Житомирський Л.О.
Фізична культура і спорт розвиваються в системі певної конкретно-історичної
структури управління суспільством. В умовах формування в Україні ринкових
відносин відбувається інтенсифікація управлінської та економічної діяльності
галузі «фізична культура і спорт». Істотні зміни в системі соціально-економічних
відносин у галузі, розвиток підприємства, утворення нових форм власності та
господарювання ведуть до виникнення в ній якісно нових процесів та явищ.
Підприємство, менеджмент, маркетинг – ці терміни все частіше
використовуються у сфері оздоровчої фізичної культури та туризму. На сучасному
етапі почали утворюватися комерційні фізкультурно-оздоровчі та туристичні
структури, які надають різноманітні платні послуги населенню. Саме тому
діяльність сучасних фахівців оздоровчої фізичної культури та туризму вимагає
знань основ підприємства, менеджменту, маркетингу.
Проблематиці формування та функціонування менеджменту і маркетингу
фізкультурно-спортивних організацій присвячені наукові праці багатьох вчених.
Зокрема, у зарубіжній теорії менеджменту даний аспект вивчали М. Золотов [2.], І.
Переверзін [4.] та ін. Серед українських вчених над вказаним питанням працювали
С. Гуськов, О. Жданова[1.], Ю. Мічуда[3.] та ін. В їхніх працях досліджено та
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проаналізовано сучасний ринок у сфері фізичної культури та спорту, зміст
менеджменту та маркетингу в спорті, а також теоретичні засади формування
менеджменту в різних суб’єктах підприємства у сфері фізичної культури спорту.
Основні положення досліджень цих авторів мають важливе як теоретичне так і
практичне значення, сприяючи формуванню та вдосконаленню напрямів
практичної
діяльності
фізкультурно-спортивних
організацій у сучасному
ринковому середовищі.
Мета – на основі теоретичного аналізу визначити яка типологія сучасного
спортивного клубу є ефективною для закладів вищої освіти.
Сучасний розвиток українського суспільства характеризується активним
проведенням реформ у соціальній сфері. Зміни стандартів у вищій освіті, фізичній
культурі та спорті безпосередньо стосується студентської молоді. Наразі
відбувається активне обговорення «Стратегія розвитку фізичного виховання та
спорту серед студентської молоді до 2025 року», згідно якої спортивні клуби
закладів вищої освіти (ЗВО) мають забезпечити збільшення рухової активно сті,
спортивно-масової діяльності та вдосконалення спортивної майстерності студентів.
Спортивний
клуб
стає
основним
елементом
організаційної
структури
студентського спорту.
Метою Стратегії є забезпечення учасників навчально-виховного процесу ЗВО
оздоровчою руховою активністю, заняттями фізичною культурою і спортом для
всебічного та гармонійного розвитку та формування здоров’я, як найвищої
соціальної цінності в державі, виявлення резервних можливостей організму,
формування гуманістичних цінностей, патріотичних почуттів.
Для вирішення поставленої мети державні спортивні клуби закладів вищої
освіти разом з кафедрами фізичного виховання вирішують наступні завдання:
 Проведення спортивно-масових заходів, залучення студентів у поза
навчальний час до підготовки та участі в них;
 Популяризації здорового способу життя;
 Залучення студентів до участі у традиційних щорічних всеукраїнських
спортивно-масових заходах (відзначення Міжнародного дня студентського спорту
в Україні, Дня фізичної культури і спорту, всеукраїнському забігу «Студентська
миля» тощо);
 Заохочення до занять фізичною культурою та спортом викладачів та
працівників галузі;
 Впровадження в навчальний процес та поза навчальну роботу з фізичного
виховання популярних серед молоді вузів спорту та рухової активності.
В ринкових умовах спортивні клуби є основною організаційною формою
спортивного менеджменту, а приватні великі фірми сприяють створенню
спортивно-оздоровчих клубів на базі своїх організацій.
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В організаційно-економічної точки зору всі спортивні клуби можна поділити
на клуби аматорського спорту, що створюються у формі громадських об’єднань і
комерційні клуби.
Як правило, спортивні клуби, що належать до державної (муніципальної) або
громадської форми власності, є некомерційними, а приватні клуби – комерційними.
Приватні спортивні клуби у більшості адаптовані до умов ринку. Вони більш
орієнтовані на вивчення та задоволення потреб населення у фізкультурно –
спортивних
послугах
високої
якості,
залучення
різноманітних джерел
фінансування. Тому закономірним є те, що саме приватні спортивні клуби стали
організаційною основою суб’єктів у сфері фізичної культури та спорту в сучасних
ринкових умовах.
Чинним законодавством України дозволено функціонування комерційних
організацій, до числа яких належить товариства з обмеженою відповідальністю
(скорочено «ТОВ»).
Спортивний клуб у формі товариства з обмеженою відповідальністю може
здійснювати будь-які види підприємства. Його засновники самостійно обирають в
якості предмета діяльності будь-який вид змагальної, навчально-тренувальної,
фізкультурно-оздоровчої та іншої забороненої законодавством діяльності,
вказавши це попередньо в статуті. «ТОВ» самостійно планує свою діяльність,
встановлює ціни на надані фізкультурно-спортивні товари та послуги.
Спортивні клуби у сфері громадських об’єднань можуть реєструватися і в
зв’язку з цим набувати права юридичної особи або функціонувати без державної
реєстрації. Клуб об’єднує громадян на основі добровільного індивідуального і
колективного членства. Членами клубу можуть бути всі громадяни, що визнають
Статут клубу та сплачують членські внески, розмір яких встановлює Конференція.
Клуб має самостійний баланс і діє на основі повного самофінансування, а також є
колективним власником належному йому майна.
На основі теоретичного аналізу можна зробити висновок, що для студентів
державних закладів вищої освіти найбільше ефективною є форма сучасного
спортивного клубу, який працює на базі університету і створює всі умови
поліпшення здоров’я здобувачів вищої освіти.
1. Жданова О. М. Управління сферою фізичного виховання та спорту : [навч.
посіб] / О. М. Жданова, Л. Я. Чеховська. – Дрогобич: Коло, 2009. – С. 9-20.
2. Золотов М. И. Менеджмент и економика физической культуры и спорта :
учеб.пособие для студ. Высш. Пед.учеб.заведений / М. И. Золотов, В. В. Кузин,
М. Е. Кутепов, С. Г. Сейранов. – М.:Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с.
3. Мічуда Ю. П. Сфера Фізичної культури і спорту в умовах ринку
[Монографія] / Ю. П. Мічуда. – К.: Олімпійська література, 2007. – 216 с.
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4. Переверзин И. И. Менеджмент спортивной организации: учеб. Пособие /
И. И. Переверзин, 3-е изд. – М.: Физкультура и спорт, 2006. – 464 с.

СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Руслана Семіліт
магістратка педагогічного факультету,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Ярчук Г. В.
Актуальність теми. Здоровий спосіб життя в останні роки став актуальною
темою для обговорення, раніше це питання порушувалося лише при обстеженні у
лікаря, а сьогодні ми можемо почути і побачити заклики до здорового способу
життя практично скрізь: на телебаченні, радіо і в газетах. В даний час збільшилося
число дослідників, які вивчають ставлення сучасної молоді до здорового способу
життя і розглядають вплив соціально-психологічних факторів на ставлення молоді
до здорового способу життя.
В даному дослідженні ми дізнаємося ставлення сьогоденної молоді до
здорового способу життя. І спробуємо виявити фактори, які мають на їх вплив. З
цих причин дане соціологічне дослідження на сьогоднішній день є особливо
актуальним.
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікації.
За даними науковців останнім часом в Україні спостерігається погіршення
стану здоров’я населення та студентської молоді. В структурі захворювань
переважають хронічні хвороби. Спостерігається зменшення кількості студентів, які
за станом здоров’я відносяться до основної групи: з 87,4% до 69,2%. Кількість
підготовчих та спеціальних медичних груп у вищих навчальних закладах зросла від
5,76 % на першому курсі, до 18,68% на четвертому [1,с.50].
Одним із засобів оптимізації фізичного виховання студентів, диференціації та
індивідуалізації навчального процесу є організація спортивно-оздоровчих секцій та
самостійних занять [1, с. 62]. Ставлення до цінностей навчання, усвідомлення
взаємозв’язку фізичного виховання з наступної професійної діяльністю та
залучення студентської молоді до здорового способу життя набуватиме позитивної
мотивації за умови трансформації зовнішніх стимулюючих впливів на їх
особистість у внутрішні спонукаючи сили, тобто інтеріоризації мотивації [4, с. 73].
Згідно моделі У. К. Кокерхэма, ставлення до ЗСЖ і власні установки щодо його
складаються в кожного по-своєму. Це індивідуальний вибір кожної людини, якими
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вони будуть. У. К. Кокерхэм вважав, що певні людські фактори впливають на ЗСЖ.
Такими факторами виступають: вік, стать, освіта і робота.
Безумовно, ЗСЖ є цінністю нашого часу. Зміст цієї цінності дуже важливо,
адже цікавитися спортом починають з малих років, а активно ним займатися – в
підлітковому періоді, як раз, коли формуються цінності. Залучення дітей і підлітків
до занять фізичною культурою і спортом може захистити їх від згубного впливу
вулиці та успішно пройти соціалізацію [5, с. 22]. Фізичне виховання повʼязане з
мораллю, що є інтернаціоналізацією таких цінностей, як чесність, повага,
відповідальність, доброта, вірність [6, с. 58].
Метод дослідження. Основним методом дослідження в даній роботі обрано
анкетна форма опитування.
В анкетуванні взяли участь 25 осіб. Аналіз отриманих результатів показує, що
52% опитаних студентів позитивно ставляться та ведуть здоровий спосіб життя.
Також позитивно ставляться, але не дотримуються – 40% і лише 8 % байдуже
ставляться до ЗСЖ. Тобто 92% опитуваних позитивно відносяться до здорового
способу життя, але долучилися до цього процесу усього52%. 80% студентів
відзначили, що у них немає шкідливих звичок. Дуже високі результати
спостерігаються і у питанні відношення студентів до фізичного виховання: 100 %
респондентів ставляться позитивно. Стосовно фізичної активності серед
опитуваних студентів 24% займаються в спортивних секціях загалом це студенти за
фахом фізичне виховання. 28% дотримаються ЗСЖ, але більший відсоток 36%
студентів займаються лише на заняттях у рамках навчальної програми. Лише 12%
ведуть малорухомий спосіб життя. Отримані результати свідчать про те, що
студенти, як складова частина соціуму, відображають сутність ЗСЖ, тобто –
усвідомлюють його корисність, але, за різними причинами, не дотримуються цих
вимог.
Висновки:
1. Результати проведеного дослідження не підтверджують дані про те, що в
даний час спостерігається суттєвий спад рівня інтересу студентів до здорового
способу життя та фізичного виховання.
2. Причинами отримання високих позитивних результатів є помилка
репрезентативності, тобто опитування проводилося серед тих студентів, які
відвідують заняття з фізичного виховання (були присутні). Студенти усвідомлюють
позитивний вплив занять з фізичного виховання та здорового способу життя на їх
стан здоров’я, але з різних причин ще не долучилися до цього процесу.
Респонденти бажають показати себе з найкращої сторони, навіть при проведенні
анонімного опитування, видають бажане за дійсне.
3. З метою залучення більшої кількості студентів до здорового способу життя,
підвищення інтересу і мотивації до занять різними видами спортивно-оздоровчої
діяльності, необхідно впровадити в навчальний процес сучасні інноваційні
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навчальні програми, реалізовувати принцип індивідуального підходу (враховувати
побажання
та
фізичні
можливості
студентів),
проводити різноманітні
спортивномасові заходи та оновлення матеріально-технічної бази навчального
закладу.
1. Сафіуллін М. Р. Фізична культура і спорт в рамках сімейних практик /
М. Р. Сафіуллін, І. Б. Моренко / Матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції «Здоровʼя як ресурс». – Нижегородський державний університет ім. Н.
І. Лобачевського 2009. – 150 с.
2. Сабінін, Л. Т. Соціалізація підлітків через залучення до занять спортом на
прикладі регбі / Л. Т. Сабінін, Т. В. Чечоткін // Фізичне виховання студентів творчих
спеціальностей. – 2009. – N2. – С. 100-107.
3. Бергманн Д. Логічне зʼєднання між моральним вихованням і фізичним
освітою / Д. Бергман // Вісник Навчальний План Досліджень. – 2000. – Вип. 32. – №
4. – C. 561-573.
4. Бедрецька Л. О. До питання мотивації в умовах тестування фізичної
підготовленості студентів / Л.О. Бедрецька Т.В. Павлось // Роль фізичної культури і
спорту в здоровому способі життя. – Львів, 1999. – С. 17-19.
5. Дічек Т. А. Особливості мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до
занять фізичною культурою / Т. О. Дічек. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.rusnauka.com/21 NNP 2010 / Sport / 70719.doc.htm 5. Зубалій Н.Д.
6. Зміст і структура становлення студентів до навчання / Н.Д. Зубалій //
Теоретико-методологичні проблеми вдосконалення психологічної подготовки
менеджерів. – 2000. – С. 108-109.
7. Мунтян В. С. Мотиваційно-ціннісне ставлення студентів до навчання,
фізичного виховання і здорового способу життя / В. С. Мунтян // Науковий часопис
НПУ ім. М. П. Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури –
2014. – Вип. 3К (45) – С. 182-189.

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ
ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Віталій Сілаєв
викладач
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Фізичний розвиток є однією з важливих складових оцінки стану здоров’я
населення, здебільшого, дитячого. Відповідно до класифікації Всесвітньої
організації охорони здоров’я, дітьми вважаються особи у віці від 0 до 18 років (в
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тому числі від 14 до 18 років). Таким чином, студенти 1 – 2 курсів, вчорашні учні
шкіл – це діти.
Наступні критерії використовуються для оцінки фізичного здоров'я на основі
існуючих уявлень [1, с. 34-49]:
• рівень фізичного розвитку, ступінь гармонії;
• функціональний рівень базової системи організму;
• рівень фізичного здоров’я;
• ступінь стійкості організму до несприятливих впливів (кількість і
тривалість гострих захворювань);
• Наявність хронічних захворювань або їх відсутність.
Нинішня ситуація в Україні щодо здоров’я молоді є критичною. Майже 90%
дітей, учнів початкової школи та студентів мають проблеми зі здоров’ям, майже
50% – має поганий фізичний стан, 61% – має середній та нижчій фізичний стан, це
діти у віці 16-19 років, 67,2% – вік від 20 до 29 років. Нервово-емоційна і
психологічна напруженість серед учнів часто супроводжуються такими факторами,
як недотримання режиму освіти і відпочинку, недоїдання, погіршення стану
навколишнього середовища та недостатній рівень фізичної активності. Усе це
негативно впливає на здоров’я учнів, фізичний розвиток та рівні фізичної
підготовки [2, с. 478-481].
Згідно з дослідженнями [3], рівень фізичного розвитку старшокласників і
школярів низький: близько
60% мають дисгармонійний розвиток за
морфологічними і 68-84% – за певними функціональними ознаками; у 40%
студентів значно знижена силові можливості, у 15% учнів нижча за вікові
нормативи життєва ємність легень; у 30-70% учнів знижені функціональні
можливості серцево-судинної системи (за інтегральними показниками – індекс
подвійного добутку, коефіцієнти економізації кровообігу і витривалості,
вегетативний індекс, показник якості реакції на фізичне навантаження).
Визначення показників фізичного стану населення України за останні 12
років було скасовано у 2008 р., що засмучує, – велика кількість нещасних випадків
сталася в спортивній залі у школі. Через відсутність складного переліку
тестування в кінці кожного навчання фізичний захист учнів початкової і середньої
школи контролює і впливає на підготовку уроків і планів з фізичного виховання.
Моніторинг оцінки стану здоров’я і рухів SYSTE-MATIC вимагає медичного
спостереження. Основною метою медичного обстеження (медичного огляду) є
визначення стану здоров’я студентів і розподіл їх за медичними групами:
елементарним, підготовчим, спеціальним, пов'язаним з індивідуальними змінами
здоров’я і значущості. Це тільки показує медичну спортивну культуру. Тільки
коли число учнів і учнів за останні п’ять років збільшилася на 41%, ця
спеціалізована група охорони здоров’я називається [4, с. 20]. Таким чином, всі
рівні фізичної активності є більш важливими питаннями, заснованими на причинах
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фізичної підготовки і тривалості занять з фізичного виховання, що надаються
студентам в спеціальній медичній групі. Фізіологічна крива структури потрібно в
університетських та автономних дослідженнях, моделюванні фізичної активності
та рівні прогресивної адаптації.
Необхідність регулярно займатися спортом давно доведена, але існують
деякі перешкоди, такі як: емоційна воля і індивідуальність, відсутність
відповідальності за власне здоров’я, усвідомлення позитивного впливу фізичні
вправи, переоцінка значень нормальної фізичної активності для здоров’я,
необґрунтовано тощо. Для студентів і молоді важливо бути більш мотивованими в
заняттях спортивної культурою і спортом: згідно з дослідженням, тільки 30,7%
студентів взяли участь в спортивних фестивалях і заняттях з фізичного виховання
та фізичної підготовки. Більшість молодих студентів (64,7%) вважають за краще
групову форму, а саме: здорова гімнастика (52,3%), заняття водними видами
спорту (34,0%), ігрові кампанії (22,3%), нетрадиційні види вправ (21, 3%) і ін. [5, с.
15-21].
Рішення вищезазначеної проблеми полягає в моніторингу стану здоров’я
учнів-підлітків, яке залежить від загального клінічного стану студента. Однак це
студентська клініка, якій загрожує закриття, незважаючи на її перевантаження. В
результаті, проблеми самоконтролю власного здоров’я, фізичного розвитку,
фізичної підготовки і фізичної активності під впливом їх змін залишаються
важливими.
Самодостатній медичний нагляд має освітню цінність, і освіта
включає свідому зайнятість, особисту гігієну, повсякденне самовдосконалення,
освіту, роботу, особисте життя і вільний час, щоб запобігати перевтоми організму.
Таким чином, в системі освіти медичні та освітні установи можуть знизити
негативний вплив освітньої діяльності та навчального середовища на здоров’я,
забезпечити ефективну соціально-фізіологічну адаптацію освітнього процесу,
режим Здоровий спосіб життя, створення особистих рекомендацій, потреба у
фізичній культурі і об’єктивні критерії для поліпшення. Здоров’я і фізичні
здібності, ключі до успіху при збереженні здоров’я учнів.
1. Карпова І.Б. Навчання спортивній культурі та здорового способу життя:
тренування / І.Б. Карпова, В.Л. Корчинський, А.В. Зотов. – КНЕУ, 2005. – 34-49 с.
2. Питання О. В. Нагляд і правові причини для докторантів кафедри спорту /
С. Г. Зінченко // Науковий огляд Національного наукового університету.
Драгоманова. Серія 15: Питання природознавства з фізичної культури. – 2011. – С.
478-481.
3. Поташнюк І.В. Фізичне функціонування старшокласників / І.В. Поташнюк
// Освіта, психологія та медико-біологічні проблеми в спорті: збірник статей / ред.
Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ, 2005. – 62-65 с.
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4. Верблюд І. Б. Оптимізація персональних навчальних і розважальних
програм для студентів вузів: Автореф. – 2007. – 20 с.
5. Особиста спортивне тренування – стратегічні цілі студентського спорту в
освітніх установах / В.О. Сутула, Т.С. Бангда, Ю.В. Васьков // Слобожанський
вісник науки і спорту. – 2009. – № 1. – С. 15-21.

КУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
ЯК СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА ФУНКЦІЯ СУСПІЛЬСТВА
Ірина Тарасенко
студентка 4 курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Замашкіна О.Д.
Культура країн, народів чи маленьких містечок містить в собі великі здобутки
знань та цінностей, які передаються з покоління в покоління. Культурне збагачення
людини – це багаторічний досвід та велика праця над собою. Духовність та мораль
є головними аспектами культури. Саме тому існують певні норми та правила
спілкування, взаємовідносин між людьми.
Науковець Л. С. Виготський зауважував, що «важливим поняттям культурного
розвитку людини є рівень актуального розвитку та зона найвищого розвитку
особистості. Перше пояснюється тим, що дитина може займатися певним видом
діяльності самостійно, без сторонньої допомоги (читати, писати), а друге – діти не
можуть зрозуміти, щось стосовно духовного чи морального аспекту, без допомоги
дорослого» [1, с. 26]. Саме батьки мають вкладати в своїх дітей знання, цінності,
принципи та якості, які несуть в собі характер справжньої, достойної, чесної
людини, громадянина та патріота своєї держави.
Кожен має розуміти, що без духовного та морального збагачення, яке повинно
відбуватися протягом всього життя, він просто не зможе жити повноцінно та
грамотно. Саме для цього ми маємо той безцінний досвід та практику від наших
предків щодо культурних цінностей буття. Тому занепад моральної та духовної
сторони людини є небезпечним як для суспільства, так і окремої особистості.
Зазначимо, що соціалізація людини це процес засвоєння та відтворення нею
тих норм, принципів, моралі, традицій, які існують с суспільстві. Всі ціфактори
мають бути закладені в свідомості кожного. Соціалізація особистості поділяється
на два етапи – первинна та вторинна. Первинна охоплює дитячі роки, юність та
молодість, інститутами виступають сім’я та освіта. Тут дитина пізнає та освоює
правила та принципи взаємостосунків з оточуючими. Батьки та вчителі мають
закласти вдітях певні норми моралі, тому, що мораль – це внутрішні чинники
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особистості, її поведінка в суспільстві. Вторинна соціалізація включає в себе
зрілість та старість, на цих етапах життя людина має показати на практиці здобутті
знання ті принципи та норми моралі, які вона здобула, в цей період проявляється її
духовний багаж знань.[3, с. 141].
Культурне та соціальне виховання невід’ємні одна від одної частини.
Соціальне виховання – це система соціальних та педагогічних заходів
направлених на соціалізацію людини або суспільства, становлення їх духовної
сторони.
Українські науковці А. Капська, О. Беспалько та інші розглядають соціальне
виховання як «створення у суспільстві умов та заходів, спрямованих на оволодіння
й засвоєння суспільством загальних і спеціальних знань, соціально-культурного
досвіду з напрямомзбагачення в нього соціально-позитивних, духовних, моральних
ціннісних орієнтацій» [3, с. 141].
У власних наукових дослідженнях А. Мудрик формулює поняття соціального
виховання, яктаке, що «здійснюється суспільством і самою державою у
організаціях, які створенні організацій спеціальних для цього» [2, с. 119].
Говорячи про соціальне виховання в цілому можна стверджувати, що воно
являє собою комплексний процес соціалізації та розвитку особистості за участю та
підтримкою всеохоплюючих соціальних інститутів, а саме – сім’ї, школи, ЗМІ,
державних закладів, церковних організацій тощо, які повинні передавати знання із
покоління в покоління.
Соціальне виховання спрямоване на використанняяк і власного потенціалу
людини, так і виховнихпринципів суспільства в цілому. Основні та невід’ємні
складові соціокультурного збагачення є освіта, самоосвіта, психологічна, духовна,
моральна педагогічна підготовка молоді. Ці компоненти реалізуються в єдиному
багатофункціональному процесі й мають чітко виражені соціальні аспекти.
Москаленко В. В. зазначає, що у професійній діяльності соціальний
педагогвикористовує деякі підходи, спрямованіна вирішення задач соціальновиховного і педагогічного захисту молоді:
1. Індивідуальний підхід спрямований на виявлення власних можливостей
особистості – задатків, темпераменту.
2. Особистісний підхід застосовується для допомоги вихованцю у розумінні і
визначенні власних заохочень і потреб.
3. Природовідповідний
підхід
передбачає
використання
природних
закономірностей розвитку особистості.
4. Гендерний підхід ґрунтується на створенні умов виховання, при яких
розвиток хлопчиків і дівчаток сприятиме їхпозитивному розвитку і ефективному
відстоюванню своєї думки в суспільстві.
5. Диференційований підхід спрямований навивчення, аналіз соціальним
працівникомрізних якостей особистості та вибір найбільш загальних, типових рис,
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що характерні для певної групи членів колективу, і як висновок визначає напрямок
взаємодії з групою [4, с. 140].
Завдання соціального педагога – інтеграція виховних можливостей людини,
що має на меті підвищення культурного рівня суспільства, відтворення соціальнопедагогічного та психологічного «кола» для повноцінного розвитку кожної людини
на протязі життя.
Соціально-культурні проблеми молоді зумовлюють потребу їх вирішення за
допомогою використання певних форм соціально-педагогічної діяльності
соціального педагога. Досвід минулих поколінь свідчить про можливість
вирішення низки проблем завдяки цілеспрямованій соціальній політиці та
ефективним засобам реалізації її на місцях. Державна політика України успішно
реалізує свої завдання в соціальній та молодіжній роботі, створюючи умови для
культурного, патріотичного
і духовно-морального
виховання, соціальноінтелектуального, творчого та фізичного розвитку молоді. Саме тому в молоді
формується активна життєва позиція, готовність до участі в суспільно-політичному
житті країни.
Отже, для досягнення успішного рівня вихованості особистості соціальний
педагог має використовувати комплекс методів вивчення соціокультурних,
психологічних особистісних якостей. Бажано, щоб застосовувана система дій
охоплювала всі знання та вміння молодого покоління. Спектр цих заходів досить
великий. Наприклад,
опитувальні методи – анкетування, тестування,
спостереження, арт-терапії, ігри, метод незалежних оцінок – дають можливість
проявити особливості тієї чи іншої якості і надають позитивний виховний
результат.
Для позитивного соціокульного розвитку молоді вже умовах сьогодення
необхідно звернути увагу на вирішення проблем забезпечення соціального захисту,
створення умов для соціалізації, соціальної адаптації у безпосередньому життєвому
колі молодого покоління, сім’ї, соціальному оточенні, громаді.
Отже, соціокультурне виховання особистості-процес соціалізації молодого
покоління та сукупність педагогічних знаннь, які вивчають і вирішують важливі
проблеми підростаючого поколінняу навколишньому середовищі, ураховуючи всі
фактори, які впливають на їх соціальне становлення й розвиток. Водночас
соціальне виховання – важлива наукова категорія в педагогіці та ланцюгу окремих
галузей виховання, соціології, освіти й культури, педагогічної, психологодіагностичної, педагогічної спрямованості, педагогічної етики, моральності та
духовності.
1. Виготський Л.С. Проблеми виховання молоді / Л. С. Виготський. – М.,
2001. – 26 с.
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2000. – 200 с.
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учбової літератури, 2009. – 488 с.
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NEET МОЛОДЬ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБЕЖЕМ:
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРПЕКТИВИ
Світлана Фурдуй
кандидат педагогічних наук, доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Жанна Нанівська
магістрантка педагогічно факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Все частіше зустрічається в періодичних статтях термін NEET, який прийнято
в світі вживати до молоді, цей термін позначає «Not in Education, Employment, or
Training» ( без освіти, без роботи, без навчання) [2].
Абревіатура NEET вперше була застосована в Англії, потім розійшлась по
Євро зоні, стала вживаною в Японії та Південній Кореї. В азіатскіх країнах більш
застосовуються термін – «хікікоморі» («хікки») від японського находження в
усамітненні. В Японії цей термін означає підлітків і молодь, відмовившихся від
громадського життя, такі люди не мають роботи та зазвичай живуть на утримані
батьків [1, с. 80].
Проведено соціологічні дослідження містера Спірта у 2013 році [3] надають
нам реальну картину світу пов’зану з проблемами молоді, а саме: «…приблизно
1,2 млрд. молоді в віці від 15 до 24 років, 375 млн. з них не навчались и не
працювали ніколи….. Рівень молоді безробіття в Європі складає 22,8%, в Іспанії
53,2%, в Греції 53,4%. Втрати європейської економіці від безробітної молоді
складає 153013053902 євро – така загальна ціна втрати, яку несе Євросоюз у
зв’язку з наявністю на континенті 13941264 юнаків та дівчат що відносяться до
категорії NEET».
Високий рівень молоді без праці в довгостроковій перспективи впливає на
отримання цінного досвіду та негативного впливу на розвиток професійних
навичок. Молодь яка була в категорії NEET, з великою вірогідністю буде
отримувати меншу заробітну плату. Пошук роботи приводить до постійної міграції
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та соціальної
нескладності. Соціалізація молоді NEET ускладнена, вони або
замкнути в своєму світі, або навмисно агресивні та легко пристосовуються до
деструктивних неформальних течій [4].
У західній практиці молодь NEET добровільно виключається з ринку праці та
освіти. Молоді люди намагаються «втекти» з швидко урбанізованого світу, знайти
власну ідентичність, що не завжди виходить. Звідси такі проблеми, як
суіцідальність, девіація, глибоке соціальне відчуження. Відбувається розмивання
цінностей сімʼї [5].
В Україні, не учнівська, не працююча молодь не охоплена системою
соціальної підтримки і, як правило, знаходиться під опікою батьків. Для цієї
категорії немає якісних держпослуг. Щоб усунути ці та інші проблеми, розробили
Дорожню карту щодо забезпечення зайнятості та соціалізації неучащіхся і
незайнятої молоді, що складається з декілько пунктів. Передбачають заходи щодо
охоплення молоді з проблемних семи категорій, а також встановили три вікові
групи: молодшу (18-22 роки), середню (22-24 роки) і старшу (25-30 років) [6].
Аналізуючи зарубіжну літературу, перспективні програми роботи з молоддю,
соціальний досвід роботи з молоддю категорії NEET, ми спромоглись зробити
висновок, що в українському суспільстві
вже створено соціальні програми
підтримки молоді, а саме: проведення професійної орієнтації у консультативних
центрах з вибору професії, які проводять огляди для орієнтування про перспективні
професії в майбутньому. Презентують технічну та професійну освіту, підвищують
ефективність дуальної освіти. Також створені центри компетенцій в коледжах з
урахуванням підготовки інженерних кадрів. Влада підвищує рівень інформованості
молоді про існуючі заходи державної підтримки та розвитку. Сформовуються
карти попиту і пропозицій на молодіжному ринку праці, продовжується практика
проведення ярмарки вакансій.
Але на нашу думку, для підтримки молоді NEET чиновникам потрібно
активніше займаються розвитком молодіжного підприємництва. Зокрема, надавати
гранти на молодіжні проекти,
наприклад за умов наявності бізнес-плану. Не
останню роль буде грати військово-патріотичне виховання. Молодь будуть
залучатись до лав територіальних військ, акцентувати увагу на адресній роботі за
призовом на строкову військову службу. В якості ще одного заходу – вирішення
житлового питання. Планувати створення молодіжних житлових кооперативів.
Особливу увагу приділять підтримки молодих матерів-одиначок для недопущення
відмов від дітей. Активніше просувати здоровий спосіб життя, для цього потрібно
створити воркаут-майданчики в місцях ймовірного скупчення молоді. Та
найголовніше – потрібно закріпити поняття NEET в трудовому законодавстві і
проводити цільові дослідження з цієї категорії.
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СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО АКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Світлана Фурдуй
кандидат педагогічних наук, доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
У сучасному освітньому просторі виникла необхідність в підготовці
професійно-компетентних, соціально активних і конкурентоспроможних фахівців,
готових забезпечити суспільству стійке, безпечне і успішне розвиток, так як
суспільство ставить перед людиною все більш ускладнюються завдання на
самовизначення і самореалізацію, з якими під силу впоратися тільки вільної,
самостійної, соціально активної особистості.
Проблема соціальної активності особистості була в центрі уваги зарубіжних
учених (В. Абрамова, І. Кант, А. Адлер, Дж. Дьюї, А. Маслоу та інші). Значний
внесок у вирішенні цієї проблеми внесли вітчизняні дослідники (Г. Андрєєва, І.
Бех, В. Красномовець, Л. Манчуленко, І. Мілославова, Н. Пономарчук, А. Реан, В.
Штифурак та ін.).
Особистість, як і всі специфічно людське в психіці, формується і
розкривається в ході активної взаємодії з середовищем зовнішньої і предметної,
шляхом засвоєння або привласнення індивідом суспільно виробленого досвіду.
Формування особистості – це процес абсолютно особливий, відмінний від
освоєння знань, умінь та ін. Адже в результаті цього освоєння відбувається
формування нових мотивів і потреб, їх перетворення і супідрядність [1].
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Формування особистості майбутнього фахівця у вищій школі – складний і
багатогранний процес, успіх якого забезпечується, насамперед, його організацією і
плануванням, створенням зовнішніх і внутрішніх умов для розвитку та
інтенсивного прояву необхідних якостей, збагачення знань, навичок і умінь
студентів [5].
Протягом років навчання у вищій школі, молоді люди знаходяться в
специфічних умовах закладу вищої освіти, що не може не відбуватися на зміні в їх
особистості. Особистісно-формуючий потенціал освітнього закладу великий і
пов’язаний з декількома групами впливів:
 умов в освітній установі: соціально-психологічних і соціальнопедагогічних впливів на особистість студента всього укладу життя і
функціонування освітнього закладу, його стилю і окремих подій;
 освітнього (навчального) процесу: впливів проведених занять, їх змісту,
методики, стилю викладання, особистості викладачів;
 вчення самих студентів: впливів власної активності під час навчальновиховного процесу;
 соціально-виховної роботи: впливів спеціальної системи проведення в
навчальному закладі заходів виховного характеру, організації дозвілля студента,
задоволення культурних і побутових запитів студентів [4].
Формування у
молодої особистості соціальної активності є важливим
завданням сучасного суспільства, що призводить до розуміння необхідності
активізації роботи школи та інших соціальних інститутів щодо створення умов для
розвитку соціально активної особистості, формуванні у неї готовності та вміння
брати участь у діяльності, спрямованій на перетворення соціальної дійсності [1].
Для успішного формування майбутнього фахівця у вищій школі необхідно:
викладачеві чітко розуміти які світоглядні, моральні, культурні, естетичні та
професійні якості необхідно сформувати у студентів відповідно до профілю;
впливати на мотивацію студентів до отримання обраної ними професії; аналізувати
зміни рівня розвитку окремих особистісних якостей студента, а також ступеня їх
професійної підготовленості, соціально активності та ін.. Тут важливо визначити:
 відношення до майбутньої професії, навчання, розуміння його значення
для успішної професійної діяльності, дисциплінованість, ерудиція, інтелігентність;
 знання особливостей майбутньої професійної діяльності, її вимог до
фахівця, принципів керівництва трудовим колективом та ін.;
 рівень володіння формами і методами організаційно-виховної роботи в
трудовому колективі;
 ступінь свідомої саморегуляції в складних ситуаціях;
 самооцінка своєї поведінки, дій і якостей з точки зору їх відповідності
вимогам суспільства.
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 враховувати в навчально-виховному процесі індивідуальні, вікові та
соціально-психологічні особливості студентів, динаміку їх зміни, знаходити
найбільш адекватні способи впливу на студентство [3].
Вчені, Соловей М. І., Демчук В. С. [2, с. 194], виділяють три групи умов
успішного формування особистості студента у вищій школі, які забезпечуються:
самим студентом; викладачами та керівниками університету; спільною діяльністю
студентів і викладачів. До умов першої групи відносять: розуміння студентами
значущості своєї майбутньої професії і вимог, які вона пред’являє до фахівця;
позитивна мотивація до самоствердження в студентському колективі; активність на
навчальних заняттях; цілеспрямованість в пізнавальної та практичної діяльності в
ході навчального процесу; правильна самооцінка своїх особистісних якостей і
ступеня підготовленості до майбутньої практичної діяльності після закінчення
університету; прагнення до вдосконалення професійних якостей і особистості в
цілому; активну участь у громадській роботі; сприятлива морально-психологічна
атмосфера в студентському колективі.
Умови другої групи: чітке з’ясування викладачами та керівним складом вищу
сучасних вимог до підготовки фахівців, вивчення і об’єктивна оцінка рівня
професійної підготовленості студентів до праці після закінчення, ступеня
сформованості у них відповідних психічних процесів, станів, якостей; планування
та організація навчально-виховного процесу з урахуванням зазначених вимог;
морально-психологічна мобілізація студентів на оволодіння знаннями
відповідно до навчальних програм; аналіз ходу навчального процесу, громадської і
наукової роботи студентів; спонукання студентів до безперервного вдосконалення
своїх позитивних якостей, знань, навичок і умінь, необхідних для ефективної
професійної діяльності за фахом; тактовність у взаємовідносинах зі студентами,
облік в навчально-виховній роботі їх індивідуальних, вікових та соціальних
особливостей, спілкування з ними на основі принциповості, доброзичливості,
доброчесності; психолого-педагогічна підготовка, особисті якості, приклад і
авторитет викладачів, керівників, активістів.
До третьої групи відносять: єдність поглядів, установок, загальне прагнення
до реалізації навчальних програм на високому рівні, до максимальної
результативності всіх видів діяльності у закладах вищої освіти; професійну
спрямованість взаємодії викладачів і студентів; позитивні взаємини між ними,
взаєморозуміння і взаємоповага; узгодженість в діях відповідно до ролі і місця у
системі виховання і навчання у вищий школі; співдіяльності, взаємодопомога;
орієнтацію на високу успішність.
Таким чином, формування соціальної активності студентської молоді має
здійснюватися з урахуванням, з одного боку – навчально-виховного процесу, з
іншого – специфіки життєдіяльністю цієї соціально-демографічної групи, її
внутрішньої диференціації, місця і ролі в суспільстві, а також необхідності дозволу
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сформованого протиріччя між потребами молоді, становленні
соціального суб'єкта та можливостями реалізуватися як фахівців.
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ФОРМИ І МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ,
ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД НАСИЛЬСТВА
Олена Храмченко
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівний – доц. Фурдуй С.Б.
Робота з дітьми, постраждалими від насильства, вимагає використання нових
форм і методів соціальної допомоги. Наука не стоїть на місці і створює різні
технології соціальної роботи, завдяки чому розвиваються, збагачуються,
вдосконалюються форми і методи. Але метод і форму соціальної роботи не слід
ототожнювати. Якщо метод є шлях, спосіб досягнення мети і вирішення завдань, то
форма виступає способом організації змісту роботи, змісту певних функцій.
Завдяки формам роботи методи наповнюються конкретним змістом, висловлюючи
суттєві зв’язки і відносини соціальної роботи.
Мета дослідження полягає увивченніінноваційних форм та методів соціальнопедагогічної роботи з дітьми які постраждалими від насильства.
Поняття насильства вивчали багато науковців: В. Гончаров, О. Нікітіна,
Н. Коробченко, О. Сидоренко, О. Білова, А. Антонова, К. Левченко,
О. Шинкаренко.
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У соціальній роботі з дітьми, які стали жертвами насильства, виділяються
кілька головних завдань: з їх порятунку, з підтримання функціонування та з їх
розвитку. Так, у разі реальної небезпеки для життя і здоровʼя дитини можуть
використовуватися кризові центри та інституції тривалого утримання (дитячі
будинки, школи-інтернати, різні центри і так далі). Підтримка соціального
функціонування може забезпечуватися соціально-психологічною реабілітацією,
підтримкою, заходами, захистом їх прав. Для успішної роботи з насильством над
дітьми, використовуються різні форми і методи соціальної роботи [1, c. 4].
Соціальні технології роботи з сімʼєю, де відбувається насильство над дітьми,
можна поділити на екстрені заходи і профілактичні заходи. Екстрені заходи
застосовуються, якщо є загроза життю і здоровʼю дітей. У разі, коли насильству
піддалися кілька членів сімʼї або навіть одна дитина, термінова соціальна допомога
надається всій родині. Робота з жертвами насильства в даному випадку
проводиться в Центрі підтримки сімʼї або в Дитячому будинку або Інтернаті.
Профілактична робота спрямована на попередження насильства, як в сімʼї, так і
поза нею. Кожен конкретний випадок насильства вимагає різних технологій
роботи.
Аналізуючи сучасну наукову літературу, ми дійшли до висновку, що соціальні
технології – це система знань про оптимальні способи перетворення і регулювання
соціальних відносин і процесів в життєдіяльності людей, а також сама практика
алгоритмічного застосування оптимальних способів перетворення і регулювання
соціальних відносин і процесів. Технологія соціальної роботи з дітьми, які зазнали
насильства, орієнтована на соціальне обслуговування, допомогу і підтримку у
важкій життєвій ситуації.
Існує ряд технологій роботи з проблемною ситуацією в сімʼях, де найчастіше
можна зустріти насильство. Холостова Є. І. проводить типологію сімей, що
знаходяться у важкій життєвій ситуації, і пропонує основні напрямки соціальнопсихологічної роботи з ними. Вона виділяє наступні категорії сімей, з якими
необхідно проводити соціально-психологічну роботу, а саме: сім'ї з конфліктами
між подружжям; сімʼї, що мають у своєму складі осіб з алкогольною, наркотичною,
і токсиманической залежністю; сімʼї, в яких регулярно відбуваються інциденти,
повʼязані з моральним або фізичним насильством; проблемні прийомні сімʼї; сімʼї з
низьким соціально-економічним рівнем; сімʼї з порушеннями дитячо-батьківських
відносин; сімʼї, що мають у своєму складі дітей з особливими потребами; і молоді
сімʼї, які мають соціально-економічні і психологічні проблеми [5, c. 130-132].
Всім цим сімʼм виявляються такі види допомоги:
 соціально-правова;
 соціально-побутова;
 соціально-педагогічна;
 соціально-медична;
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 соціально-економічна;
 соціально-психологічна;
 соціальний патронаж сімʼї .
Пильної уваги вимагає до себе робота з конфліктною сімʼєю, в якій емоційний
клімат є незадовільним. Соціальна робота з такою сімʼєю починається з вивчення
сімейних проблем, особистостей подружжя, їх сімейно-шлюбних установок.
Дитина в конфліктній сімʼї відчуває емоційне насильство, навіть якщо його ніхто
не лає і не бʼє. Соціальні технології в роботі з проблемними родинами можуть
полягати в проведенні індивідуальних бесід, групової психотерапії і так далі [2, c.
20-23].
Сімʼї, в яких регулярно відбуваються інциденти, повʼязані з моральним або
фізичним насильством, перебувають на обліку відразу в декількох інстанціях.
Соціальна служба, що відповідає за роботу з дітьми, організовує в необхідних
випадках такій сімʼї різні види допомоги: психологічної допомоги, соціальнопедагогічну допомогу і соціально-правову допомогу. Види психологічної допомоги
дитині або іншим членам сімʼї, які відчувають насильство, це – психологічна
корекція, психотерапевтична допомога, психологічні тренінги. Допомога
спрямована на:
- зняття наслідків психотравмуючої ситуації;
- відпрацювання ігрових прийомів і способів поведінки в ситуації, що травмує;
- подолання гострої кризової ситуації;
- формування впевненості, рішучості, підвищення самооцінки, і знань прав
людини [3, c. 60-61].
Такій сімʼї необхідна так само соціально-педагогічна допомога у вигляді
соціально-педагогічного патронажу, педагогічної корекції неадекватних форм
поведінки батьків, психолого-педагогічне обстеження дітей (тестування,
спостереження, бесіда та інше). Соціально-педагогічна допомога спрямована на:
- вироблення умінь і навичок адаптації до складної життєвої ситуації;
- визначення форм поведінки батьків у сімʼях з жорстоким поводженням з
дітьми;
- аналіз поведінки дітей, вироблення завдань з надання педагогічної допомоги.
Соціально-правова допомога таким сімʼям надається у вигляді: консультації та
надання допомоги в оформленні документів. Допомога надається для формування
правових знань щодо захисту прав та інтересів дітей та у притягненні до
відповідальності винних у моральному чи фізичному насильстві над
неповнолітніми.
Комплексна соціальна допомога надається професійною командою, до якої
входять соціальний працівник, психолог, лікар (терапевт, психіатр, психотерапевт,
нарколог, невропатолог та інших). Крім того, в цю команду можуть входити
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медсестри, інспектори сирітського суду, юристи, адвокати, соціальні педагоги,
координатор, поліцейський та інші фахівці [4, c. 12-13].
Насильство це соціальна проблема і з нею треба боротися. Використовувати
заходи, створені задля припинення злочинів, забезпечити право кожного членів
сімʼї як громадянина на безпеку життя,охорону гідності,волю.
Отже, одне з основних
завданьфахівця соціальної сфери при роботі з
батьками
полягає
в
пропаганді
правильного,
педагогічно-грамотного
(ненасильницького) виховання.
1. Мушинський В, Неблагополучна сімʼя як фактор дисгармонійного розвитку
дитини / В. Мушинський // Психолог. – 2005. – №10. – С. 3-5.
2. Сафонова Т. Жорстоке поводження з дітьми / Т. Сафонова // Практична
психологія та соціальна робота. – 2007. – №2. – С. 17-30.
3. Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сімʼєю.
Навчальний посібник / І. М. Трубавіна – К.: ДЦССМ. – 2002. – С. 55-68.
4. Федорова М, Попередження насильства в сімʼї. Технологія тренінгу /
М. Федорова // Психологічна газета. – 2004. – №12. – С. 12-16.
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГОСПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Олександра Чорногорець
студента педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Житомирський Л.О.
Закон України «Про освіту», «Про фізичну культуру і спорту», Національною
доктриною розвитку освіти України ХХІ ст., концепціями національного
виховання, педагогічної освіти та іншими документами стверджується необхідність
стимулювання молоді прагнення до здорового способу життя, створення умов для
розвитку дитячого, юнацького та молодіжного спорту, туризму.
Доведено, що сучасний соціально-економічний розвиток України вимагає
докорінного поліпшення організації фізкультурно-оздоровчої роботи, підготовки
спортивних
резервів,
збереження
матеріально-технічної
бази,
уживання
комплексних заходів щодо поліпшення здоров’я, раціонального проведення
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дозвілля, забезпечення здорового способу життя учнівської та студентської молоді
[2, с. 158].
У період, коли перед українським суспільством дуже важливою є проблема
збереження й підвищення рівня здоров’я молоді, пропаганда фізичної культури і
масового спорту, демонстрація їх можливостей щодо формування здорового
способу життя – важливі чинники, що сприятимуть цілеспрямованому поширенню
і популяризації фізкультурних знань із метою переконання студентської молоді в
необхідності систематичних фізкультурних знань.
За результатами численних досліджень і нашого аналізу істотного
вдосконалення потребує організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової
роботи зі студентською молоддю [1, с. 14-16]. Тож проблема формування
здорового способу життя у студентському середовищі, а надалі підтримки рівня
фізичної активності молодих спеціалістів, удосконалення організації пропаганди
спортивно-оздоровчої діяльності у закладі вищої освіти за сучасних
соціокультурних умов залишається актуальною.
Мета статті полягає у визначені завдань та ефективних засобів пропаганди
здорового способу життя серед студентської молоді в процесі організації
фізкультурно-масової роботи для якісного вдосконалення навчально-виховного
процесу в українських закладах вищої освіти.
Ефективна пропаганда є запорукою масового залучення студентів до
фізкультурно-оздоровчих занять. Зазначено діяльність входить до функціональних
обов’язків фахівців закладів вищої освіти, які обіймають різні посади в системі
фізкультурного руху.
Пропаганда
фізкультурно-оздоровчої
діяльності
–
цілеспрямоване
розповсюдження та популяризація знань з метою переконання студентів в
необхідності систематичних занять.
Пропаганда являє собою безперервний освітньо-виховний процес, можна
умовно поділити на чотири етапи:
1. Переконання в необхідності оздоровчих занять.
2. Підвищення рівня фізкультурної грамотності.
3. Залучення студентів до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять.
Підтримка, подальше підвищення фізкультурної активності та ефективності
фізкультурно-оздоровчих занять.
Залежно від етапу проведення пропагандистська діяльність розв’язує такі
завдання:
 Формування свідомого ставлення населення до занять фізичною культурою
та спортом;
 Інформування студентів про раціональні форми й методи занять фізичними
вправами;
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 Розповсюдження передового досвіду роботи тренерів, викладачів фізичного
виховання та інших спеціалістів;
 Інформування студентів про найбільш яскраві події спортивного життя в
університеті, нашій країні та за її межами.
Ефективність пропаганди фізкультурно-оздоровчої діяльності залежить від
дотримання принципів її проведення. Важливими із них є науковість та
вірогідність, диференційованість і конкретність.
Головною метою пропаганди фізкультурно-оздоровчої діяльності є
переконання студентів в її користі та повсякденні необхідності. Дотримання
вищезазначених принципів – запорука успіху в досягнені цієї мети.
Основними формами пропагандифізкультурно-оздоровчої діяльності є усна,
друкована, наочна. Кожна з них має специфічні засоби впливу.
Усна форма пропаганди. Основними її засобами є лекції, доповіді, бесіди,
диспути, дискусії. Усна пропаганда може проводитись у формі лекторіїв, де
читаються цикли або окремі лекції; конференції, на яких представлені доповіді за
наукових та методичних проблем, обміну досвідом оздоровчої діяльності;
тематичних вечорів під час яких застосовується різні форми усної пропаганди.
Значну роль в активізації проведення усної пропаганди відіграє радіо, яке має
величезну аудиторію слухачів різних соціально-вікових верств населення.
Друкована форма пропаганди. В Україні видаються спеціалізовані часописи:
«Спортивна газета», «Україна туристична», «Український футбол», «Команда» та
журнали: «Старти», «Олімпійська арена», «Фізичне виховання в школі»,
«Туристичні новини».
Спеціальну літератури зі спортивною та фізкультурно-оздоровчої тематики
випускають видавництва «Здоров’я», «Олімпійська література», «Вища школа».
Друкована форма пропаганди, що може застосуватись у фізкультурнооздоровчому осередку, включає розташування на спеціальних стендах спортивних
газет, формування бібліотечки рекомендованої літератури, організацію випуску
власної стінної газети.
Наочна форма пропаганди є достатньо розповсюдженою у фізкультурнооздоровчій сфері. Її засобами випускають стенди, вітрини, плакати, фотоальбом та
ін. Значне місце в наочній пропаганді посідає телебачення. Показ тих чи інших
фізкультурних заходів, різноманітних форм занять у супроводі відповідних
професійних коментарів, бесід із лікарями, тренерами-інструкторами допомагає
залученню населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять.
Таким чином провідна роль у пропаганді здорового способу життя студентів
належить закладам вищої освіти, оскільки юнацькі роки найбільш сприятливі для
формування особистості, її потреб і, перш за все, потреби у здоровому способі
життя, як умові гармонійного і всебічного розвитку.
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1. Злочевський В. В. Теорія і практика організації фізкультурно-масової
роботи із студентською молоддю у вітчизняній педагогіці (кінець ХІХ - перша
половина ХХст.): автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. пед. наук.:
спец.13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / В. В. Злочевський. – Х.,
2009. – 22 с.
2. Приходько І. І. Організація і менеджмент фізичної культури:
[навч.посіб.для студ. 1 курсу (за кредитно-модульною системою навчання)] / І. І.
Приходько, О. В. Горбенко, Г. М. Путятіна – Х.:ХДАФК, 2009. – 152 с.

CОЦІАЛЬНА РОБОТА З «ОСОБЛИВИМИ» ДІТЬМИ:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Олена Яні
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Міщенко Н.І.
Проблеми «особливої» дитинививчались науковцями в різні часи: А.Н.
Смирнова (1967), Г. Дейвіда, М. Ліндер (1978), Б.В. Зейгарник (1979, 1980), І.І.
Мамайчук (1989), В.В. Ткачова (1999), Є.М. Мастюкова, (2001), JI.M. Шіпіцин
(2002), Г. Фюр (2003) та ін. Соціально-психологічний аспект поняття «особлива
дитина» розкривають у дослідженнях науковців,зокрема: Бадалян Л.О., Лєбєдєв
В.Н., Кіріченко Е.С., Зейгарнік Б.В., Пєтрова В.Г. ,Козявкін, В. І., Мартинюк, В. Ю.
Люди «особливі», які можуть використовувати додаткову підтримку,
допомогу або технології, як правило, вважаються необхідними особами. Термін
«особа особлива», «інвалід» зазвичай відноситься до необхідності допомагати,
підтримувати, адаптувати, модифікувати або приймати людину для забезпечення
бездоганної, раціональної доступності, події, інформації, інформації, і включення,
які надаються людиною без інвалідності або порушення. Доступність і
інклюзивність – це права, надані кожному – з інвалідністю або без неї – участі в
повнійжиттєвій, освітній, транспортній, трудової, транспортній, громадській
місцях і житловому будівництві [1].
Аналізуючи сучасну наукову літературу, зарубіжний досвід, ми з’ясували, що
Всесвітня програма дій щодо інвалідів People (1982), Стандартні правила щодо
вирівнювання можливостей для осіб з обмеженими можливостями (1993 р.) та
важливий договір з прав людини щодо прав інвалідів, Конвенція про права
інвалідів та Факультативний протокол до неї прийняті в 2006 році держави
вимагають відповідного збору інформації, яка б захищати і сприяти і виконувати
всі права людини інвалідів. Biwako Рамкової програми тисячоліття для дій для
інвалідів в Азії і Тихому океані (BMF) регіональної політики для другого азіатсько[64]
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тихоокеанського десятиріччя інвалідів. Особи, і Biwako Plus Five, доповнення до
BMF, обидва підкреслюють необхідність розробки дійсних, надійних та
міжнародно-зіставних статистичних даних щодо інвалідності в Україні.
У Модельне обстеження інвалідності (MDS) – це загальне обстеження
населення, яке надає вичерпну інформацію про розподіл інвалідності в країні або
регіоні, надається справжня інформація та детальна інформація про те, як люди з
розібраними рівнями інвалідності ведуть свою життя, вінвиявляє невпевненість у
потребі, а також неравенство. MDS допомагає державам-членам розібрати політику
і послуги і надаєдані для моніторингового вибору країн, які виконують свої
обовʼязки щодо цілісності інклюзивної освіти [3].
Від дітей з інвалідністі або без неї вимагається можливість стати соціально
пристосованими в міру своїх здібностей. З самого початку діти дізналися, що є
унікальниму своїх здібностях. Для цього потрібні можливості вивчення своїх
інтересів і розповіді про свої здібності. Їм потрібно грати разом з іншими, щоб
привернути увагу та стати соціальним партнером суспільства. Соціалізовані діти
мають взаємоповʼязані згортання, тобто час, коли вони захищені від злиття. Діти з
обмеженими можливостями потребують успішного спілкування з іншими дітьми та
дорослими, тощо [Всесвітня програма дій щодо інвалідів People (1982)].
Індивідуальна освітня программа ІДЕА вимагає, щоб державні школи
надавали спеціалізовані послуги всім «особливим» особам (від народження до 21
року) з метою надання рівного доступу до освіти. У програмі розкривається
особливі проблеми – підтримки, допомоги дітям та молоді з інвалідністю,
наприклад за видами діяльності[2]:
Командна діяльність
Включіть «особливих» учнів у події з группою чи однолітком та задайте їм
завдання, які вони можуть досягти. Наприклад, якщо ви практикуєте фізичні
навички – по черзі бросати або бити мʼяч. «Особлива» дитина може отримувати і
передавати мʼяч ближнім людям, наскільки це можливо. Використовуйте фізичні
обʼєкти,
щоб практикувати такі навички, як обмін, очікування поворотів і
правильне завдання.
Технологічна діяльність
Хотя діяльність залежить від доступності різних технологій, використання
обчислювальних елементів, таких як телефонний, компʼютерний або цифровий
рекордер, може дозволити «особливим» учням практикувати таку роботу. Якщо
«особливому» учню важко писати або печатати, вкажіть відповіді або перевести на
устну форму; якщо дитина невербальна, позвольте йому попрацювати в наборі
тексту на компʼтерах або планшеті. Позвольте практикувати в технології текстових
повідомлень, якщо це можливо.
Мистецька діяльність
[65]
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Рух допомагає укріпити медійну моторику, а також матеріали, які можна
робити з будь яких предметів. Малювати пальцем укріплює координацію рук і глаз,
а також покращує рух мишці. Позвольте малювати під разними углами, наприклад,
лежачи на полу, сидіючи за столом, стоя за мольбертом.
Музична діяльність
Хоча відомо, що музика має заспокійливі якості, вона надає додаткові
переваги «особливим» дітям. Вчителі можуть використовувати музику в класі,
щоб допомогти
покращити свої соціальні навички.
Особам, які повинні
працювати над розвитком мови, можуть співати пісні, щоб підвищити свої знання
слів і словника, а також свої вокальні здібності. Нарешті, вчителі можуть мати
учнів, які вміють танцювати під музику, щоб поліпшити свою мобільність.
Фізична діяльність
Фізична активність у «особливих» дітей допоможе збільшити мʼязову силу,
спритність і загальний стан здоровʼя. Щоб зробити заняття з фізичної
підготовленості доступними для дітей «особливих», вчителі можуть вносити зміни
в обладнання та правила стандартних ігор. Це може включати в себе ігриз яскраво
забарвленими кульками, які є більшими і мʼякшими, ніж стандартні кульки.
Отже, в зарубіжних країнах значною мірою приділяється увага соціальної
політики до керівників освіти, акцент робиться на визначені потреби «особливой»
людини, впливу прийнятих рішень на основі фактичних даних і контролю за
виконанням законів про державний розвиток і Конвенції ООН про права інвалідів.
1. Celebral
Palsy.
–
[Електронний ресурс]. –
Режим доступу:
https://www.healthline.com/health/cerebral-palsy
2. Classroom Activities for Children With Cerebral Palsy. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://classroom.synonym.com/classroom-activitieschildren-cerebral-palsy-5376259.html
3. WHO/ESCAP Training Manualon Disability Statistics 2008. Навчальний
посібник.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://unstats.un.org/unsd/censuskb20/Attachments/2008ESCAP_TrainManDisabtyGUID7c07895389164cdab0b0b7609136f117.pdf
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В СИСТЕМІ
ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ
Геннадій Ярчук
кандидат філологічних наук, доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Забезпечення здорового способу життя молоді – запорука стабільного
розвитку держави, один із чинників її позитивного міжнародного іміджу. Світова
спільнота під егідою ООН виробила низку декларацій, пактів, угод, які обумовили
прийняття програмних документів ВООЗ, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО та Світового Банку
глобального і європейського рівня, спрямованих на розвиток освітньої політики
сприяння здоровʼю [1, с. 78].
Термін «освітня політика» – це комплексне поняття, яке слід розглядати у
вузькому і широкому розумінні. У вузькому розумінні термін визначає лише набір
норм (закони та інші легальні права) і урядові концепції та стратегії, які регулюють
систему освіти і встановлюють форму (кістяк) для роботи освітніх установ.
Політика – це дії, спрямовані на досягнення мети чи завдань організації. Хоча
насправді політика не обмежується встановленням мети і цілей. Люди і установи,
які мають вплив на політику і керують нею, приймають багато рішень, які
фактично формують зміст освітньої політики. Навіть у централізованій системі
освітні установи мають багато свободи у досягненні заданих цілей. Таким чином,
дуже вузьке окреслення освітньої політики може бути помилковим [2].
Сучасне бачення проблеми цінностей здоровʼя розглядає освітню політику у
сфері здорового способу життя як обовʼязкову складову державної політики.
Загальноприйнятим в останній чверті ХХ ст. стало економічне обґрунтування
необхідності особливої державної освітньої політики з формування здорового
способу життя, яка є набагато ефективнішим інструментом поліпшення ситуації у
сфері охорони здоровʼя, ніж боротьба з наслідками нездорового способу життя, що
вимагає значних ресурсів для лікування хвороб, розширення мережі медичних
закладів, підготовки медичних кадрів. Згідно з визначенням О. Шиян, освітня
політика з питань забезпечення здорового способу життя являє собою «суму
формальних і неформальних правил, норм і методів, що впливають на індивіда або
інституцію у сфері сприяння здоровʼю і скеровують їх» [2].
Освітня політика розвивалася, щоб покращити процеси і результати у сфері
освіти, покращити якість освіти, зменшити негативний вплив навчального процесу
на здоровʼя учасників навчально-виховного процесу, формувати здорову націю,
збільшити релевантність освітніх пропозицій та ін. Відповідно освітня політика є
сферою, яка зорієнтована на практику, спрямовану на вирішення проблем, які
виникають у цій сфері, а також на можливості для подальшого розвитку. На
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відміну від соціології, педагогіки та інших дисциплін освітня політика є більш
прикладною, яка намагається генерувати знання, що можуть бути негайно
використані творцями політики. У практиці існують механізми, які можуть певною
мірою вплинути на політичне рішення (кількість учнів у класі, кількість занять або
предметів на тиждень, впровадження окремого предмета «Основи здоровʼя»;
гаряче харчування тощо). Однак ефективний вплив на освітні процеси можливий
тільки за умови глибокого розуміння реальності. З цієї причини необхідно
генерувати власний набір релевантних знань у формуванні теоретичних і
емпіричних вчень. Така практика часто призводить до необхідності поглиблення
теоретичної і методичної бази, тим самим стимулюючи розвиток основних
досліджень [2].
Насправді освітня політика з питань забезпечення ЗСЖ є політикою,
пов'язаною зі змінними поглядами, цінностями та інтересами. Конфлікти між
цілями і результатами виникають доволі часто: «Чи правильно, коли нововведений
предмет «Основи здоровʼя» викладають не фахівці?»; «Наскільки має відбуватися
інтеграція неповноправних дітей з учнями школи у навчальному процесі?»; «Чи
потрібно викладати статеве виховання у громадських школах?». На ці і багато
інших запитань немає відповідей на рівні експертного аналізу, бо перед нами
постає моральна дилема, що є правильним, бажаним і справедливим. Часті невдачі
зумовили інше бачення реальності: політика – не позитивний засіб досягнення
цілей, а діалектичний інструмент, що має стимулювати інші процеси, для яких
треба розробляти вже нову політику [2].
Спосіб життя сучасних людей, у тому числі і учнів, дуже близький до
«постільного режиму», що веде до гострої гіпокінезії. Сидіння за партою, за
письмовим столом, за компʼютером, перед телевізором – разом дають таку
величину статичного навантаження, яке просто неможливо компенсувати
рухливими, динамічними вправами, що тренують серце, судини, легені та інші
органи. Єдина профілактика наслідків гіпокінезії – організація раціонального
рухового режиму, який включає різні за характером і інтенсивністю фізичні
навантаження, що приводять до активного руху тіла в просторі [3].
Фізична культура як суспільне явище займало важливе місце в житті людини
впродовж всієї історії його існування. Ще Гіппократ сказав: «Гімнастика, фізичні
вправи, ходьба повинні міцно увійти до повсякденного побуту кожного, хто хоче
зберегти працездатність, здоровʼя, повноцінне життя». Хронічний дефіцит рухової
активності в режимі життя сучасних учнів та студентів став реальною загрозою їх
здоровʼю і нормальному фізичному розвитку. Негативний вплив гіпокінезії на
організм учнів дуже великий. У учнів та студентів руховий дефіцит приводить до
того, що відмічається помітне зниження уваги, координації, точності та швидкості
рухів, погіршення зору [4, с. 2-9].
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Нинішня концептуальна основа шкільного фізичного виховання полягає у
формуванні рухової сукупності людини, яка виявляється в оволодінні руховими
уміннями та навичками для досягнення визначеного результату з бігу, стрибків,
метань тощо. Однак з цим результатом не видно рівня розвитку особистості
школяра з його інтересами, потребами, прагненнями. У процесі фізичного
виховання не враховується, що показники сили, витривалості, спритності – це
тільки зовнішній бік, який не завжди зумовлений внутрішнім психофізичним
станом дитини [5, с. 58].
Фізичне виховання визначається як цілеспрямований вплив на комплекс
природних властивостей організму: стимулювання і регулювання їх розвитку за
допомогою нормованих функціональних навантажень, повʼязаних з руховою
діяльністю (фізичними вправами), а також шляхом оптимізації індивідуального
використання природних умов зовнішнього середовища.
Фізичне виховання спрямовано на формування рухових навичок і фізичних
якостей людини, сукупність яких вирішальною мірою визначає її фізичну
працездатність.
Надлишок рухової активності не являє небезпеки для організму, якщо не
перевищено межу адаптаційних можливостей. Перевищення цієї межі настільки ж
шкідливо для здоровʼя, як і гіпокінезія. Зрив адаптації проявляється у
різноманітних формах – у вигляді перевтоми, вегето-судинній дистонії, зниженні
імунітету, порушенні роботи шлунково-кишкового тракту. У важких випадках
необхідна комплексна відновна терапія, що проводиться медиками.
Рухова активність може бути реалізована в різних формах. Вона може бути
організованою
(під управлінням викладача, тренера, батька тощо) і
неорганізованою
(самостійною).
У
неорганізованих
формах
найчастіше
виявляється дозвільна, ігрова і релаксаційна рухова активність.
Заняття фізичними вправами в будь-якій формі удосконалюють фізичний
розвиток і забезпечують стійкість до захворювань простудного типу і захворювань,
повʼязаних з опорно-руховим апаратом.
Є ще чинник, що підкреслює необхідність фізичної розрядки в процесі
розумової праці. Це значна кількість інформації, що отримується у навчальному
закладі. Збільшене розумове навантаження прискорює стомлюваність, вимагаючи
відповідного зростання фізичної активності. Дану роль виконує викладач
фізкультури, основною метою якого є виховання здорових, соціально і
психологічно активних учнів [3].
Сьогодні в нашій країні відбувається формування нової системи фізичного
виховання, побудованої на уявленнях про цінність фізичної культури для
гармонійного розвитку особи, створенні здорового способу життя, збереженні
здоровʼя. Фізична культура розглядається як найважливіша частина державної
програми оздоровлення населення, зміцнення здоровʼя, формування звичок
[69]

Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності:
європейський вимір

здорового способу життя у студентів. Розробляються численні концепції щодо
створення нової системи фізичного виховання й освіти.
1. ВООЗ. Інформаційна серія «Здоровʼя в школі». Документ 9. Навички заради
здоровʼя. – К.: ВКТФ «Кобза», – 2004. – 123 с.
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