
ному обсязі й не сприяли змен�
шенню доз внутрішнього опро�
мінення їхніх жителів.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

ОРГАНИЗАЦИИ И РЕЖИМА
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

УЧАЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ШКОЛАХ�ИНТЕРНАТАХ
Станкевич Т.В.

Проведена гигиеническая
оценка организации учебно�
воспитательного процесса и

элементов режима дня детей
с ограниченными

возможностями, обучающихся
в школах�интернатах разного
профиля. Установлено, что в

18,22% интернатных
учреждений организация

обучения и воспитания не
соответствует гигиеническим

требованиям. Наихудшие
показатели наблюдаются в

группе интернатов для
умственно отсталых детей.

Доказана зависимость уровня
организации и режима
обучения и воспитания

учащихся от санитарно�
гигиенических условий

специального
общеобразовательного

учреждения.

HYGIENIC ASSESSMENT OF ORGANIZATION AND 
EDUCATIONAL AND UPBRINGING ROUTINE OF THE PUPILS

IN SPECIAL SECONDARY BOARDING SCHOOLS
Stankevich T.V.

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕЖИМУ
НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ УЧНІВ У СПЕЦІАЛЬНИХ
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сновним завданням спеціаль�
них шкіл�інтернатів є забезпе�
чення здобуття учнями певного
рівня освіти шляхом спеціально
організованого навчально�ви�
ховного процесу у комплексі з
корекційно�розвитковою робо�
тою та медичною реабілітацією
[1]. Незалежно від існуючого
порушення у стані здоров'я діти
мають отримати повноцінну ба�
зову та повну загальну середню
освіту для всебічного розвитку
та подальшої самореалізації [2].
Питання доброякісного навчан�
ня є одним з ключових у дискусії
щодо забезпечення рівних мож�
ливостей для дітей�інвалідів. 

Успішність у навчанні та висо�
кий рівень психофізіологічного
стану дітей значною мірою
залежить від відповідної органі�
зації навчально�виховного про�
цесу та режиму навчального дня
з урахуванням специфічних по�
треб вихованців закладів корек�
ційної освіти. Спеціальне нав�
чання та виховання враховує
особливості навчально�пізна�
вальної діяльності учнів і забез�
печує гармонійний розвиток
особистості на основі мобілізації
компенсаторних можливостей
[2]. Враховуючи те, що учні спе�
ціальних шкіл�інтернатів вже ма�
ють порушення у стані здоров'я,
відповідна організація навчаль�
но�виховного процесу є переду�
мовою збереження їхнього здо�
ров'я та елементом загальноре�
абілітаційних заходів.

Отже, метою нашого дослід�
ження була гігієнічна оцінка за�
безпечення умов, організації та
режиму навчання і виховання
учнів з різними порушеннями у
стані здоров'я у спеціальних за�
гальноосвітніх закладах.

Матеріали та методи до*
слідження. Для досягнення ме�
ти нами була розроблена схема
поглибленого санітарно�гігієніч�
ного обстеження спеціальної
школи�інтернату (СЗШІ), в якій
враховувалися 10 показників:
санітарно�гігієнічна ситуація те�
риторії навчального закладу; на�
бір, площі, обладнання примі�
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щень; водопостачання, каналі�
зація та санітарне обладнання
приміщень будівлі; світловий ре�
жим; повітряно�тепловий ре�
жим; режим та організація нав�
чально�виховного процесу; умо�
ви та організація фізичного ви�
ховання; умови і організація хар�
чування; організація санітарно�
протиепідемічного режиму; ор�
ганізація медичного забезпе�
чення. Оцінка кожного показни�
ка проводилася за трибальною
шкалою: показник не відповідає
гігієнічним вимогам — 1 бал;
частково відповідає, недоліки
можуть бути усуненими — 2 ба�
ли; цілком відповідає гігієнічним
вимогам — 3 бали [3]. 

За даною схемою проведене
комплексне санітарно�гігієнічне
обстеження 256 спеціальних
шкіл�інтернатів всіх областей та
регіонів України. Це школи�ін�
тернати для дітей з порушення�
ми опорно�рухового апарату
(ОРА), зі зниженим зором (ЗЗ),
зниженим слухом (ЗС), тяжкими
порушеннями мовлення (ПМ), з
розумовою відсталістю (РВ) та
затримкою психічного розвитку
(ЗПР). Дані були згруповані
залежно від місткості інтернатів
(до 100 вихованців, 100�200 та
більше 200 дітей) та їхнього міс�
ця розташування (міські, сільські
заклади). Отримані дані узагаль�
нені та статистично оброблені.

Результати досліджень. При
вивченні впливу архітектурно�
планувальних рішень СЗШІ, по�
вітряно�теплового і світлового
режимів та рівня медичного за�
безпечення на організацію нав�
чально�виховного процесу вия�
влено зв'язок (p<0,05) між 84 па�
рами показників. З них для більш
детального аналізу відібрано бло�
ки, які найбільш повно характери�
зують організацію навчально�ви�
ховного процесу у СЗШІ: органі�
зація занять з використанням
комп'ютерів, навчальне наванта�
ження та розклад уроків, органі�
зація режиму навчального дня та
організація фізичного виховання.

Розвиток суспільства нині до�
зволяє людям з особливими по�

№ 2 2011 ENVIRONMENT & HEALTH   56

требами уникнути соціальної
ізоляції, у тому числі і шляхом ін�
теграції у світовий інформацій�
ний простір, тому комп'ютерна
грамотність вихованців СЗШІ
набуває особливого значення в
аспекті їхньої майбутньої адап�
тації у соціум.

Встановлено, що відповідна
організація занять з використан�
ням комп'ютерів залежить від
площі та обладнання кабінетів
інформатики (χ2=53,1, p<0,001),
які за цими показниками відпові�
дають гігієнічним вимогам тільки
у половині СЗШІ. Чверть закла�
дів має незадовільну оцінку цих
показників (табл. 1). Встановле�
но, що у більш містких закладах
мається краще обладнання кабі�
нетів інформатики (χ2=10,2,
p<0,05), більша увага приді�
ляється проведенню занять з
використанням комп'ютерів
(R=0,2, χ2 =12,6, p<0,05). 

Найгірша ситуація щодо орга�
нізації занять з комп'ютерної

грамотності відзначається у
СЗШІ для розумово відсталих
дітей та дітей з порушеннями
мовлення (27,4 ± 4,1% занять
не відповідають гігієнічним ре�
комендаціям), найкраща — у
СЗШІ для дітей з затримкою
психічного розвитку, де
77,8 ±11,8% занять проводять�
ся з урахуванням гігієнічних ви�
мог (табл. 1). 

Майже половина шкіл�інтер�
натів, що розташовані у сільсь�
кій місцевості, не оснащена ка�
бінетами інформатики (45,16%
проти 26,28% у містах). До того
ж більша кількість існуючих кабі�
нетів інформатики у сільській
місцевості порівняно з міськими
закладами за площею та облад�
нанням не відповідає гігієнічним
вимогам, що погіршує організа�
цію уроків з використанням
комп'ютерів (р<0,001). 

Отже, відсутність сучасного
комп'ютерного обладнання та
відповідної організації навчання

HYGIENIC ASSESSMENT OF ORGANIZATION AND
EDUCATIONAL AND UPBRINGING ROUTINE OF
THE PUPILS IN SPECIAL SECONDARY BOARDING
SCHOOLS
Stankevich T.V.
Hygienic assessment of the organization of
educational�and�upbringing process and 
elements of day routine for the children with
limited possibilities learning at the boarding
schools of different types was performed. 

It was established that organization of 
education and upbringing didn't correspond
with the hygienic requirements in 18,22% of the
boarding schools. The worst indices are
observed in the group of boarding schools for
mentally retarded children. Dependence of the
level of organization and routine of education
and upbringing of the pupils from 
sanitary�and�hygienic conditions of special
secondary institutions was proved.

Профіль
закладу

Відповідає
гігієнічним
вимогам

±m Частково
відповідає ±m

Відповідає
гігієнічним
вимогам

±m Усі
групи

Площа та обладнання кабінетів інформатики

СШЗІ ОРА 12,50 9,06 25,00 11,86 62,50 13,26 100

СШЗІ ЗЗ 9,52 4,05 33,33 6,51 57,14 6,83 100

СШЗІ ЗС 16,22 3,59 32,43 4,56 51,35 4,87 100

СШЗІ ПМ 16,67 12,03 0,00 0,00 83,33 12,03 100

СШЗІ РВ 34,57 4,13 23,46 3,68 41,98 4,28 100

СШЗІ ЗПР 28,57 9,16 21,43 8,32 50,00 10,14 100

Усі групи 25,15 2,48 25,75 2,50 49,10 2,86 100

Організація занять з використанням комп'ютерів

СШЗІ ОРА 0,00 8,01 28,57 13,77 71,43 13,77 100

СШЗІ ЗЗ 16,67 6,12 11,11 5,16 72,22 7,36 100

СШЗІ ЗС 13,51 3,33 16,22 3,59 70,27 4,45 100

СШЗІ ПМ 28,57 12,81 14,29 9,92 57,14 14,03 100

СШЗІ РВ 27,40 4,21 15,07 3,37 57,53 4,66 100

СШЗІ ЗПР 11,11 8,93 11,11 8,93 77,78 11,82 100

Усі групи 20,53 2,53 15,23 2,25 64,24 3,00 100

Таблиця 1
Відповідність умов та організації занять 

з використанням комп'ютерів гігієнічним вимогам 
у СЗШІ різних профілів (%)
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є загальною проблемою в інтер�
натах для дітей з особливими
потребами, що у майбутньому
значно обмежить інтеграцію ви�
хованців СЗШІ у суспільство,
можливість спілкування, праце�
влаштування та самореалізації.

Режим та побудова навчаль�
но�виховного процесу суттєво
не відрізняються у міській та
сільській місцевості та не зале�
жать ні від профілю закладу, ні
від типу будівлі, в якій він розта�
шований. Навчальні плани усіх
спеціальних шкіл�інтернатів
складаються на підставі наказів
Міністерства освіти і науки Ук�
раїни, у навчальному процесі
застосовуються тільки базові
навчальні програми, які затвер�
джені МОН України.

Важливу роль у збереженні
здоров'я та якості навчально�
виховного процесу відіграє ор�
ганізація перерв. Встановлено,
що активність учнів під час пе�
рерв залежить від обладнання
основних елементів ділянки
навчального закладу (χ2=18,1,
p<0,001). 

Організація перерв відповідає
гігієнічним рекомендаціям у
80,32 ± 1,44% закладів. Найча�
стіше невідповідність цього по�
казника зустрічається у СЗШІ
для дітей зі зниженим слухом
(22,5 ± 3,61% не відповідають гі�
гієнічним вимогам). Найкраще
організовані перерви в інтерна�
тах для дітей з затримкою пси�
хічного розвитку — 91,7 ± 2,9%
закладів мають задовільні по�
казники. 

Необхідно зауважити, що у
сільській місцевості перерви
організовані краще, ніж у містах
(t=3,1, χ2 =12,3, p<0,01): у 89,0 ±
2,7% закладів сільської місце�
вості організація перерв відпо�
відає гігієнічним рекоменда�
ціям. У містах цей показник до�
рівнює 74,5 ± 2,8%.

Одним з основних факторів,
що забезпечують адаптацію до
навчального процесу, є органі�
зація денного сну [4]. Порушен�
ня режиму праці і відпочинку за�
важає функціональному віднов�
ленню нервової системи, що
призводить до погіршення стану
здоров'я. Встановлено, що ор�
ганізація денного сну потребує
оптимізації у 26,8 ± 1,55% СЗШІ.
Найгірше цей процес організо�
вано у закладах для дітей з вада�
ми слуху (30,2 ± 3,5% СЗШІ не
відповідають гігієнічним вимо�
гам з цього питання), найкраще
— у школах�інтернатах для дітей
з порушеннями мовлення
(близько 88,9 ± 6,9% закладів
мають задовільні показники). Ці

порушення у режимі дня є за�
гальною тенденцією для спе�
ціальних загальноосвітніх шкіл�
інтернатів, яка не залежить ні від
місця розташуванні, ні від профі�
лю закладу. У результаті аналізу
даних обстеження спеціальних
шкіл�інтернатів виявлено зв'язок
між відповідністю гігієнічним ви�
могам організації денного сну та
дотриманням умов вікової ізоля�
ції учнів (χ2=11,6, p<0,05). 

З метою оздоровлення та про�
філактики захворювань у режимі
дня увага має приділятися про�
гулянкам. Дані, які отримані на�
ми у результаті аналізу даних об�
стеження, доводять, що орга�
нізація прогулянок залежить
від профілю СЗШІ (χ2=26,4,
p<0,001), його місця розташу�
вання (χ2=15,4, p<0,001), типу
будівлі закладу (χ2=8,6, p<0,05),
кількості поверхів, набору примі�
щень та їх розташування
(χ2=11,2, p<0,05). 

Встановлено, що умови про�
ведення прогулянок потребують
корекції у 75,8 ±0,9% СЗШІ. В ін�
тернатах для розумово відста�
лих дітей ця цифра сягає майже
77,1 ± 1,9%. Окремо виділяють�
ся СЗШІ для дітей з порушення�
ми опорно�рухового апарату, в
яких взагалі не зафіксовано пов�
ної відповідності гігієнічним ре�
комендаціям даного показника.

Однією з важливіших умов для
повноцінної реабілітації дітей�

інвалідів є створення умов для
їхньої фізичної активності. Фі�
зична реабілітація, спрямована
на зміцнення здоров'я і на со�
ціальну діяльність дітей, ство�
рює базу для набуття навичок
самообслуговування, пересу�
вання, орієнтації у просторі,
контролю своєї поведінки і на�
віть спілкування. 

Загальновідомо, що рух
сприяє покращанню функцій
опорно�рухового апарату та ак�
тивізує обмін речовин, а гіподи�
намія призводить до порушення
нервово�рефлекторних зв'язків,
дезрегуляції систем організму
та розвитку дегенеративних
захворювань [5]. Цей аспект
має особливе значення для ді�
тей з порушеннями у стані здо�
ров'я, оскільки недостатня рухо�
ва активність призводить до
зниження функціональних ре�
зервів організму і таким чином
сприяє дезадаптації дитини до
умов навколишнього середови�
ща як фізичних, так і соціальних. 

Дослідженням встановлено,
що 62,5 ± 8,0% закладів для ді�
тей з порушеннями опорно�ру�
хового апарату обладнання при�
міщень для фізичного виховання
учнів цілком не відповідають гігі�
єнічним вимогам (табл. 2). Для
інших груп закладів ця цифра ко�
ливається від 33,3 ± 10,4% до
45,8 ± 2,4%. Цей показник не
залежить від того, де розташо�
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Профіль
закладу

Приміщення для фізичного виховання

Усі
групи

Не
відповідає
гігієнічним
вимогам

±m
Частково

відповідає
вимогам

±m
Відповідає
гігієнічним
вимогам

±m

СШЗІ ОРА 62,50 8,01 25,00 11,86 12,50 9,06 100

СШЗІ ЗЗ 40,91 6,39 27,27 5,79 31,82 6,05 100

СШЗІ ЗС 38,10 3,84 33,33 3,73 28,57 3,58 100

СШЗІ ПМ 33,33 10,39 55,56 10,96 11,11 6,93 100

СШЗІ РВ 45,77 2,36 24,65 2,04 29,58 2,16 100

СШЗІ ЗПР 41,67 5,26 33,33 5,03 25,00 4,62 100

Усі групи 43,72 1,81 28,34 1,65 27,94 1,64 100

Таблиця 2
Характеристика умов для фізичного виховання 

у СЗШІ різних профілів (%)
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ваний заклад — у міській чи
сільській місцевості. 

У кожному шостому закладі
для дітей з обмеженими можли�
востями при плануванні терито�
рії та обладнанні приміщень для
занять фізичною культурою та
організації прогулянок не дотри�
мані гігієнічні рекомендації щодо
безпечного пересування учнів.
Особливо це стосується СЗШІ
для дітей з порушеннями опор�
но�рухового апарату, де не дот�
римуються заходів профілакти�
ки травматизму 25,0 ±8,0% за�
кладів. Від місця розташування
закладу (місто/село) організація
заходів профілактики травма�
тизму не залежить.

Аналіз результатів обстеження
показав, що проведення спор�
тивної години у режимі дня має
зв'зок з особливостями розмі�
щення фізкультурно�спортивної
зони на території та її складом
(χ2 =14,8, p<0,01). Оптимальне
розташування, склад і площі фіз�
культурно�спортивних зон зафік�
совано лише у 35,9 ±1,71% шкіл�
інтернатів. Встановлено, що у
третині закладів немає шкільних
стадіонів та майданчиків для
спортивних ігор відповідної пло�
щі. Найгірша ситуація відзнача�
ється у СЗШІ для дітей з пору�
шеннями опорно�рухового апа�
рату та дітей з затримкою психіч�
ного розвитку (50,0 ± 8,0% та
39,1 ± 5,6% закладів не відпові�
дають гігієнічним вимогам відпо�
відно). Необхідно зауважити, що
у закладах, де виховуються діти з
порушеннями опорно�рухового
апарату, не виявлено повністю
відповідних умов для прове�
дення фізкультурно�оздоровчих
заходів на свіжому повітрі. Але
організації ЛФК у цих закладах
приділяється виняткова увага —
в усіх СЗШІ ОРА фізкультурно�
корекційна робота організована
належним чином. Найгірша
організація ЛФК у школах для ді�
тей з порушеннями слуху, у
20,6 ± 4,4% закладів цей показ�
ник не відповідає гігієнічним ви�
могам. 
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Санітарно�гігієнічним вимо�
гам щодо стану мікроклімату
спортивних залів, рівня освіт�
лення та якості повітря відпові�
дають 90,5 ± 1,5% закладів. Ви�
нятком є група інтернатів для ді�
тей з порушеннями мовлення,
де цей показник становить ли�
ше 71,4 ± 12,8%. Дані фактори
умов життєдіяльності не зале�
жать ні від типу будівлі закладу
(типова/пристосована), ні від
місця розташування (місто/се�
ло). Встановлено залежність
між відповідністю гігієнічним ви�
могам результатів лаборатор�
но�інструментальних дослід�
жень приміщень для занять фіз�
культурою та розміщенням нав�
чального закладу щодо проми�
слових підприємств, автомагі�
стралей, гаражів, автостоянок
(χ2=11,6, p<0,05), архітектурно�
планувальних рішень для ство�
рення природного освітлення
(χ2=31,6, p<0,001), впливом
прилеглої забудови на затінення
вікон основних приміщень
(χ2=10,8, p<0,05), типу освітлю�
вальних приборів та їх розташу�
ванням (χ2=11,2, p<0,05) і режи�
мом провітрювання основних
приміщень закладу (χ2=14,2,
p<0,01).

При аналізі даних обстеження
шкіл�інтернатів встановлено,
що невідповідне обладнання
приміщень для занять фізичним
вихованням учнів обумовлене
типом будівлі (χ2=16, p<0,001).
Набір приміщень для занять
фізкультурою, їхній розмір та
обладнання мають зв'язок з
кількістю поверхів та їх розташу�
ванням у закладі (χ2=13,5,
p<0,01), розмірами основних
приміщень (χ2=32,5, p<0,001),
рівнем природного освітлення
(χ2=19,3, p<0,001) та горизон�
тальними перепадами темпера�
тури повітря у приміщенні
(χ2=29,3, p<0,001).

Загальновідомо, що загарто�
вування сприяє зміцненню нер�
вової системи, гармонійному
фізичному розвитку, підвищує
резистентність організму, що є

особливо актуальним для дітей
з порушеннями фізичного та ро�
зумового розвитку. Не дивля�
чись на це більш ніж у третині
закладів у міській і сільській міс�
цевості загартовування не про�
водиться. На цьому фоні виді�
ляється група інтернатів для ді�
тей з порушеннями мовлення,
де така невідповідність сягає
66,7 ± 10,4%.

У спеціальних загальноосвіт�
ніх закладах оцінка успішності
на уроках фізкультури здійсню�
ється у формі поточного обліку,
оскільки успішність кожного уч�
ня зумовлена його руховими
можливостями та характером
існуючого порушення здоров'я.
Але навіть така відносна оцінка
фізичної підготовленості дітей
не проводиться у 18,3 ± 1,5% ін�
тернатів (χ2=22,8, p<0,05) ні у мі�
сті, ні у селі.

Аналіз комплексу факторів ор�
ганізації навчально�виховного
процесу показав, що у 18,22%
інтернатних закладів корекцій�
ної освіти України організація
навчання та виховання не відпо�
відає гігієнічним рекомендаціям. 

Усереднену бальну оцінку ор�
ганізації навчально�виховного
процесу СЗШІ різного профілю
представлено у таблиці 3. Най�
гірший показник спостерігаєть�
ся у групі інтернатів для розумо�
во відсталих дітей (2,10 ± 0,03). 

Підсумовуючи результати про�
веденого дослідження, з ураху�
ванням усіх обраних факторів
встановлено, що загальна оцін�
ка навчально�виховного проце�
су у СЗШІ становить 2,18 ± 0,03
за трьохбальною шкалою. 

Отже, існуючі санітарно�гігієніч�
ні умови та організація навчаль�
но�виховного процесу у більшості
сучасних спеціальних шкіл�інтер�
натів не відповідають гігієнічним
рекомендаціям та не забезпечу�
ють відповідного рівня загального
розвитку дітей з різними пору�
шеннями у стані здоров'я.

Висновки
1. У 18,22% інтернатних закла�

дів корекційної освіти України

Профіль
закладу

Умови для
занять з

використанням
комп'ютерів

±m

Умови і
організація
фізичного
виховання

±m Організація
режиму дня ±m

Розподіл
навчального

навантаження
±m

Оцінка
навчально�
виховного

процесу

±m

СШЗІ ОРА 2,44 0,22 2,43 0,17 2,21 0,24 2,57 0,30 2,33 0,19

СШЗІ ЗЗ 1,96 0,22 2,55 0,08 2,37 0,10 2,75 0,12 2,38 0,09

СШЗІ ЗС 1,96 0,22 2,55 0,08 2,37 0,10 2,75 0,12 2,38 0,09

СШЗІ ПМ 1,78 0,46 2,45 0,09 2,59 0,13 2,44 0,29 2,32 0,13

СШЗІ РВ 1,14 0,09 2,54 0,03 2,35 0,04 2,38 0,06 2,10 0,03

СШЗІ ЗПР 1,15 0,26 2,54 0,06 2,53 0,08 2,50 0,13 2,18 0,07

Таблиця 3
Інтегральна оцінка організації навчально*виховного процесу у СЗШІ різних профілів (бали)
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організація навчання та виховання
за основними показниками не від�
повідає гігієнічним рекомендаці�
ям, що разом з незадовільними
умовами життєдіяльності може
бути причиною формування стій�
ких функціональних зрушень та
подальшого погіршення у стані
здоров'я вихованців.

2. Загальна оцінка навчально�ви�
ховного процесу у спеціальних за�
гальноосвітніх школах�інтернатах
становить 2,18 ± 0,03 за трьохбаль�
ною шкалою, найгірші показники
спостерігаються у групі інтернатів
для розумово відсталих дітей.

3. Встановлено залежність орга�
нізації та режиму навчання та ви�
ховання від санітарно�гігієнічних
умов закладу: відповідна органі�
зація занять з використанням
комп'ютерів залежить від площі та
обладнання кабінетів інформати�
ки; активність учнів під час перерв
залежить від обладнання основ�
них елементів ділянки навчально�
го закладу; проведення спортив�
ної години у режимі дня має
зв'язок з особливостями розмі�
щення фізкультурно�спортивної
зони на території та її складом;
відповідна організація та задо�
вільні умови фізичного виховання
залежать від архітектурно�плану�
вальних рішень будівлі закладу.
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еред фундаментальних до�
сліджень у галузі фізіології і гі�
гієни дітей та підлітків одним з
пріоритетних напрямків вва�
жається вивчення механізмів
адаптації підростаючого поко�
ління до умов життєдіяльності
[5, 9]. Особливої уваги заслу�
говують питання, пов'язані з
ефективністю пристосування
дітей підліткового віку до су�
часних умов навчання і вихо�
вання, оскільки цей вік визна�
ється критичним періодом
онтогенезу, протягом якого
адаптаційно�пристосувальна
діяльність забезпечується
значним напруженням нейро�
гуморальних механізмів [2�4].
Саме у цьому віці відбувається
самовизначення особистості
щодо вибору майбутньої
професії, зокрема через си�
стему навчальних закладів се�
редньої професійної освіти.
Останнім часом значно збіль�
шується потреба у спеціалі�
стах з високим рівнем розвит�
ку творчого потенціалу, висо�
кою мотивацією досягнень в
обраній професії, вмінням
ставити і вирішувати різні ви�
робничі завдання, що дозво�
лило б швидко пристосувати�
ся до мінливих умов соціаль�
ного середовища. Проте ус�
пішність соціально�психоло�
гічної адаптації молоді до но�
вих умов навчального середо�
вища значною мірою залежить
від наявності достатніх психо�
функціональних резервів [1, 8,
10]. У зв'язку з цим з'ясування
стану вищих психічних функ�
цій підлітків на початковому
етапі їхньої професійної спе�
ціалізації, які визначають ус�
пішність цієї діяльності, вва�
жається вкрай важливим.

Метою даної роботи було
оцінити стан психофізіологіч�
них функцій учнів ліцею та про�
вести порівняльний аналіз
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подготовки. Сравнительный

анализ полученных
результатов с данными

школьников, обучающихся в
условиях

общеобразовательной
средней школы, показал,

что обучение в лицее
сопровождается более

выраженным
функциональным

напряжением организма
подростков, что особенно

характерно для лицеистов,
постоянно проживающих в
городе, по сравнению с их
ровесниками из сельской

местности.
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ПСИХОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
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