
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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визначених показників з дани�
ми школярів ЗОСШ відповід�
ного віку.

Методи дослідження. Об�
стежені підлітки 15�16�річного
віку, учні I курсу професійно�
технічного ліцею м. Суми та
школярі 10�х класів міської і
сільської шкіл; загалом 92 осо�
би. Контингент учнів ліцею
складали підлітки із міської і
сільської місцевостей. Дослід�
жувалися кількісні і якісні показ�
ники розумової працездатності
та показники уваги і емоційного
стану за загальноприйнятими
методиками [6, 7]. Індивідуаль�
на оцінка психофункціонально�
го потенціалу підлітків прово�
дилася на початку і наприкінці
навчального року відповідно до
існуючих рекомендацій [7]. От�
римані дані підлягали стати�
стичній обробці.

Результати дослідження та
їх обговорення. Результати
дослідження показників розу�
мової працездатності, які вва�
жаються одними з найважливі�
ших параметрів, адекватно ві�
дображаючи функціональний
стан вищих відділів ЦНС, пока�
зали, що вони суттєво відрізня�
ються у підлітків різних експе�
риментальних груп. Так, швид�
кість обробки зорової інфор�
мації (Рзаг.) на початку навчаль�
ного року була достовірно ви�
щою у ліцеїстів, які прибули на

№ 2 2011 ENVIRONMENT & HEALTH   60

навчання із сільської місцево�
сті, порівняно з міськими меш�
канцями. Аналогічні відмінності
кількісних характеристик розу�
мової роботи між цими експе�
риментальними групами вия�
влено і під час виконання
складного тестового завдання
(з диференціюванням умовних
сигналів). Крім того, слід звер�
нути увагу на те, що підлітки із
сільської місцевості виконува�
ли роботу набагато якісніше,
ніж їхні міські однолітки. Це
суттєво позначилося на вели�
чині загальної продуктивності
розумової роботи (Q), яка у лі�
цеїстів із сільської місцевості
достовірно перевищувала цей
показник у міських мешканців
(табл.).

Враховуючи, що навчання у
закладах початкової професій�
ної освіти має специфічні особ�
ливості, що зумовлено поєд�
нанням навчальних наванта�
жень за програмою загальної
середньої школи зі спеціаль�
ною підготовкою, безпосе�
редньо пов'язаною з вироб�
ництвом, було доцільно порів�
няти результати психофізіоло�
гічного тестування ліцеїстів з
відповідними даними у школя�
рів ЗОСШ. Зазначимо, що за
об'ємом опрацьованої зорової
інформації під час тестування
на початку навчального року
дещо переважали міські шко�

лярі, якісні характеристики ро�
зумової роботи у школярів із
міської і сільської місцевостей
майже не відрізнялися; проте
саме за рахунок більш високої
швидкості обробки інформації
загальна продуктивність розу�
мової роботи виявилася ви�
щою у міських школярів (табл.).

Порівняльний аналіз параме�
трів розумової діяльності ліцеї�
стів і школярів показав, що і
кількісні, і якісні характеристики
розумової роботи, а також за�
гальна її продуктивність у місь�
ких ліцеїстів були значно ниж�
чими, ніж у їхніх однолітків�шко�
лярів. Щодо показників розу�
мової працездатності у сільсь�
ких мешканців, які навчались у
закладах різного типу, то суттє�
вих відмінностей між цими екс�
периментальними групами не
виявлено (табл.). Особливості
розумової діяльності міських лі�
цеїстів, які полягають у нижчих
кількісних і якісних показниках
розумової роботи, порівняно з
їхніми однолітками�школярами
можна пояснити тим, що місь�
кий контингент ліцеїстів — це
більшість дітей з неповних ро�
дин і дітей�сиріт, в яких обме�
жені можливості щодо подаль�
шого продовження навчання у
ЗОСШ, які мали низьку успіш�
ність на попередніх етапах нав�
чання у середній школі, що,
певною мірою, зумовлено

Примітки:
Pзаг. — загальна кількість проглянутих знаків; 

P2 — кількість проглянутих знаків у ІІ завданні з
диференціюванням;
n/500 — кількість помилок на 500 проглянутих
знаків;
n2/200 — кількість помилок на 200 проглянутих
знаків у ІІ завданні;

Q — загальна продуктивність розумової діяль�
ності.
Достовірна різниця між показниками школярів
ЗОСШ і учнів ліцею:
* — залежно від місця їхнього постійного меш�
кання;
** — залежно від типу навчального закладу; 
*** — у динаміці навчального року.

Етапи
обстеж.

Навчальний
заклад

Місце
прожи�
вання

Кільк.
обстеж.

Показники

P заг P2 n/500 n2/200 Q

Початок
навчаль�
ного
року

ЗОСШ
Місто 28 728,3 ± 26,2 320,2 ± 16,6 2,63 ± 0,33 1,19 ± 0,15 69,3 ± 2,53

Село 18 663,7 ± 23,8 216,6 ± 9,33* 2,69 ± 0,50 1,27 ± 0,40 63,1 ± 2,35

Ліцей
Місто 19 526,2 ± 30,8** 179,7 ± 20,0** 5,09 ± 1,30 1,74 ± 0,38 47,7 ± 2,28**

Село 27 629,7 ± 20,1* 259,4 ± 15,3* ** 2,63 ± 0,32 1,57 ± 0,29 59,8 ± 1,89*

Кінець
навчаль�
ного
року

ЗОСШ
Місто 28 801,6 ±

24,6*** 364,3 ± 17,6 1,81 ±
0,25*** 0,96 ± 0,15 77,5 ±

2,41***

Село 18 775,8 ±
23,7***

289,1 ± 14,8*
***

1,42 ±
0,32*** 0,87 ± 0,20 75,5 ±

2,33***

Ліцей
Місто 19 657,9 ± 26,3**

***
281,9 ± 22,2**

***
3,28 ±
0,42** 1,64 ± 0,30 61,7 ± 2,45**

***

Село 27 724,4 ±
22,1*** 315,5 ± 14,9*** 2,22 ± 0,40 1,12 ± 0,17 69,6 ± 2,35*

***

Таблиця 
Показники розумової працездатності школярів ЗОСШ та учнів професійно*технічного 

ліцею у динаміці навчального року
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їхньою соціальною занедба�
ністю.

Результати дослідження,
проведеного наприкінці нав�
чального року, загалом свід�
чать про позитивну динаміку
показників розумової діяльно�
сті підлітків усіх експеримен�
тальних груп. Проте характер і
вираження змін кількісних і
якісних параметрів розумової
роботи у підлітків протягом
навчального року дещо відріз�
няються залежно від закладу, в
якому вони навчаються, і місця
їхнього постійного мешкання.
Так, загальний об'єм інформа�
ції, який опрацьовувався під
час психофізіологічного тесту�
вання наприкінці року, у місь�
ких ліцеїстів збільшився на
25,0%, тоді як у школярів
ЗОСШ — лише на 10,1%. Сут�
тєвих відмінностей даного по�
казника у ліцеїстів і школярів із
сільської місцевості не виявле�
но, що становило +15,0% і
+16,9% відповідно. Більш знач�
ні зміни у динаміці навчального
року характерні для показників
швидкості опрацювання інфор�
мації у складній частині тесто�
вих завдань, а саме: у школярів
із міської і сільської місцево�
стей Р2 збільшився на 13,8% і
33,5%, а у ліцеїстів — на 56,9%
і 21,6% відповідно. Слід зазна�
чити, що разом зі збільшенням
обсягу опрацьованої зорової
інформації підвищувалась і
якість виконання розумової ро�
боти. Значні зміни цих характе�
ристик спостерігались у шко�

лярів обох експериментальних
груп і ліцеїстів із міської місце�
вості, проте у сільських підліт�
ків незалежно від типу закладу,
в якому вони навчаються, сут�
тєво підвищувалася здатність
до диференційованого гальму�
вання, свідченням чого є змен�
шення кількості помилок під
час виконання складного те�
стового завдання (на 31,5% і
28,7% у школярів і ліцеїстів від�
повідно).

Інтегральний показник ефек�
тивності розумової діяльності,
який враховує і кількісні, і якісні
характеристики розумової ро�
боти, у школярів із міської і
сільської місцевостей підви�
щився на 11,8% і 19,7%, а у лі�
цеїстів — на 29,4% і 16,4% від�
повідно. Отже, найбільш вира�
жені позитивні зміни продук�
тивності розумової діяльності
спостерігались у ліцеїстів із
міської місцевості. Це дає під�
ставу говорити про створення
належних умов навчального
середовища для реалізації

певного функціонального по�
тенціалу у ліцеїстів на етапі
їхньої початкової професійної
підготовки.

Порівняльний аналіз індивіду�
альних характеристик розумо�
вої працездатності, який до�
зволяє оцінити адаптаційні ре�
зерви кожного із обстежених
підлітків, показав, що найнижчі
можливості за показниками
адаптивності (ПАд) мали ліцеї�
сти із міської місцевості. Знач�
не підвищення ефективності
розумової діяльності у цих під�
літків забезпечується значним
функціональним напруженням
адаптаційних механізмів, ос�
кільки серед них наприкінці
навчального року виявлено
найбільшу кількість учнів з оз�
наками I і II фази стомлення
(31,6% і 26,3% відповідно); з ін�
шого боку, серед міських шко�
лярів таких осіб було майже в
1,5 рази менше — 28,6% і
10,7% відповідно. Показово те,
що кількість учнів ліцею з озна�
ками вираженого стомлення (II
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PSYCHOFUNCTIONAL POTENTIAL OF THE STUDENTS 
OF VOCATIONAL TRAINING LYCEUM
Basanets L.M., Ivanova O.I., Dolgopolova A.P.
The indices of lyceum pupils' mental activity in the process of adapta�
tion to the educational loads at the initial stage of their professional
preparation were studied. Comparative analysis of the obtained results
with the data of the students, studying under conditions of secondary
school, indicated that training at the lyceum was accompanied by more
expressed functional tension of the teenager organism. It is especially
characteristic for the students of lyceum, residing in the city constantly,
in comparison with the persons of the same age from the rural locality.

Рисунок
Розподіл школярів ЗОСШ та учнів професійно*технічного ліцею за показниками 

адаптивності (% від загальної кількості обстежених)
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фаза) у 2,5 рази перевищує чи�
сельність таких осіб серед місь�
ких школярів. Щодо підлітків із
сільської місцевості, то суттє�
вих відмінностей між учнями,
які навчаються у закладах різ�
ного типу, за цими показниками
не виявлено, хоча ступінь функ�
ціонального напруження більш
виражена у ліцеїстів порівняно
з школярами (рис.). Це свід�
чить про підвищені вимоги до
навчальної діяльності учнів�
ського контингенту професій�
но�технічного ліцею порівняно
з традиційним навчанням у
ЗОСШ. Підтвердженням такого
висновку є підвищення рівня
довільної уваги у процесі вико�
нання розумової роботи напри�
кінці навчального року у ліцеї�
стів обох експериментальних
груп незалежно від місця їхньо�
го постійного мешкання. Так,
чисельність ліцеїстів з високи�
ми показниками уваги збільшу�
ється від початку до кінця нав�
чального року, особливо це ха�
рактерно для ліцеїстів із міської
місцевості, серед яких кількість
таких осіб зросла у 2,5 рази. 

Оскільки успішність будь�якої
діяльності, зокрема розумової,
супроводжується певним пси�
хоемоційним станом, було до�
цільно провести оцінку психо�
емоційного статусу підлітків
залежно від умов їхнього нав�
чання і мешкання. Виявлено,
що у процесі навчання у ЗОСШ
кількість осіб з негативним
емоційним станом майже не
змінилась у міських школярів і
зменшилася в 1,5 рази у сільсь�
ких школярів. У ліцеї серед уч�
нів із міської місцевості кіль�
кість таких осіб збільшилася з
26,3% до 36,8%, а серед сільсь�
кого контингенту ліцеїстів —
більше ніж втричі (з 7,4% до
25,9%). Аналіз змін психоемо�
ційного стану підлітків протя�
гом навчального року показав,
що найбільш виражена нега�
тивна динаміка цього показни�
ка спостерігається у ліцеїстів
обох експериментальних груп
порівняно з школярами. Особ�
ливо це стосується підлітків із
сільської місцевості, серед
яких кількість осіб з негативною
динамікою показників емоцій�
ності складала більше полови�
ни обстежених (55,6%), що,
можливо, пояснюється необ�
хідністю улаштування належно�
го побуту і організації харчуван�
ня в умовах самостійного про�
живання. Це є переконливим
доказом більш складних умов
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навчання у закладах професій�
ної освіти порівняно з тради�
ційною середньою школою.
Необхідність підтримувати на�
лежний рівень розумової пра�
цездатності у відповідності з
вимогами даного навчального
закладу забезпечується знач�
ним функціональним напру�
женням адаптаційних механіз�
мів і супроводжується у ліцеї�
стів зниженням їхньої психо�
емоційної стабільності з озна�
ками певного дискомфорту. 

Висновки
Результати проведеного до�

слідження свідчать про те, що
профілізація навчання створює
сприятливі умови для розкрит�
тя потенційних можливостей
учнівської молоді, проте "фізіо�
логічна ціна" адаптації до нав�
чання у цих умовах надто висо�
ка, що зумовлено підвищеними
вимогами до навчальної діяль�
ності ліцеїстів, особливо на по�
чатковому етапі їхньої профе�
сійної спеціалізації. Отже, от�
римані дані можуть служити
науковим обґрунтуванням для
розробки ефективних заходів
оптимізації навчального про�
цесу у системі початкової про�
фесійної освіти не тільки з ме�
тою підвищення професійної
підготовки кадрів середньої
ланки, а й забезпечення таких
умов навчання і виховання, які
були б спрямовані на попе�
редження раннього стомлення
і надмірного функціонального
напруження, що сприятиме
збереженню здоров'я підро�
стаючого покоління.
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