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детельствует о благоприятном восприятии средств
музыкального сопровождения и музыкальной психотерапии студенческой аудиторией, комплексном воздействии на психоэмоциональную и волевую сферу
личности.
Выводы. В ходе анализа эмпирических данных
нами были отмечены следующие тенденции:
1. Музыкальное сопровождение учебно-тренировочных занятий оказывает значимое влияние не
только на психоэмоциональное состояние студентов
(в частности, повышение настроения, желания тренироваться/заниматься, формирование интереса к
занятиям и т. д.), но и на процессы волевой регуляции
(повышение работоспособности), мемориализации и
коммемориализации.
2. Исходя из того, что подавляющее большинство студентов отдают предпочтение учебно-тренировочным занятиям с наличием музыкального сопровождения, согласны с тем, чтобы использовать его
на своих тренировках, следует сделать вывод о благоприятном восприятии музыкальной психотерапии
студенческой аудиторией, достаточно высокой ее
эффективности.
3. Значимая роль музыкального сопровожде-

ния в процессе личностного саморазвития студентов,
а также в повышении качества учебно-тренировочного процесса в целом дают основания для позиционирования средств музыкального сопровождения
как прогрессивного нетрадиционного метода новой
парадигмы образования, в которой акцент сделан на
значимости самообучения и самообразования студентов.
Перспективы дальнейших исследований.
Планируется выделение частей учебно-тренировочного занятия, на которых, согласно мнению студентов, актуальным будет использование музыкального
сопровождения, а также изучение музыкальных предпочтений студенческой аудитории для подбора музыкальных произведений по курсу «музыкально-ритмическое воспитание».
*SPSS – Statistical Package for the Social Science
(англоязычная программа статистической обработки
данных), которая чаще всего используется при проведении социальных, социологических и маркетинговых исследований и содержит набор операций по
анализу количественных данных, идентичных программе STATISTIKA (подробнее см. [5]).
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СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ, ЯКІ ОБУМОВЛЮЮТЬ ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ
У ШКОЛЯРІВ
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Анотація. Результати соціологічного дослідження, проведеного серед школярів м. Харкова свідчать, що
за роки навчання у школі кількість порушень постави в дітей збільшується у 4 рази. Установлено, що батьки,
вчителі та лікарі регулярно інформують дітей по проблемі порушень постави. Показано, що в школі, у режимі
навчального дня використовуються не всі можливості для профілактики у дітей порушень постави.
Ключові слова: соціологічні дослідження, постава, профілактика, інформованість, режим навчального
дня.
Аннотация. Сутула А. В. Социальные факторы, которые обуславливают нарушения осанки у
школьников. Результаты социологического исследования, проведенного среди школьников г. Харькова, сви© Сутула А. В. 2011
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детельствуют, что за годы обучения в школе количество нарушений осанки у детей увеличивается в 4 раза.
Установлено, что родители, учителя и врачи регулярно информируют детей по проблеме нарушений осанки.
Показано, что в школе, в режиме учебного дня используются не все возможности для профилактики у детей
нарушений осанки.
Ключевые слова: социологические исследования, осанка, профилактика, информированность, режим
учебного дня.
Abstract. Sutula A. Social factors, which cause infringements of violations of carriage for the
schoolchildren. The results of the sociological survey conducted among schoolchildren of Kharkiv. The findings
suggest that during the years of schooling children 4 times increase in the number of violations of posture. Established
that parents, teachers and doctors regularly informed on the issue of violations of children’s posture. It shown that
at school in the mode of educational day not all possibilities are used for a prophylaxis for the children of violations of
posture.
Key words: social researches, posture, prevention, knowledge, mode of educational day.
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На поставленні питання школярам пропонувалось
вибрати один із варіантів відповідей. У ході аналізу
результатів дослідження визначалась у відсотках кількість респондентів, які вибрали ту чи іншу відповідь.
Узагальнені результати опитування представлені в
табл. 1 та 2, а також на рисунку.
Результати дослідження та їх обговорення.
Аналіз результатів дослідження, представлених у табл.
1, 2 та на рис. 1, показав наступне. На думку більшості
школярів (66,4–90,5 %), необхідно знати причини,
які впливають на порушення постави (табл. 1, пит. 1).
Вірогідно, що така позиція сформувалась у результаті
того, що батьки, вчителі та лікарі розповідають їм про
порушення постави. Про це свідчать матеріали, представлені в табл. 1 (пит. 2–4). Так, у середньому, близько 62 % учнів, які брали участь у дослідженні, відмітили, що батьки та вчителі регулярно інформують їх по
цій проблемі, а 40,5 % учнів відзначили, що така робота проводиться і лікарями. Звертає на себе особливу
увагу результати відповіді учнів на п’яте питання. Так,
у п’ятому класі 16,6 % учнів повідомили, що їм говорили спеціалісти про порушення у них постави. У шостому класі таких учнів вже 19,4 %; у сьомому – 30,4 %; у
десятому – близько 70 %. Наведені данні свідчать про
існування явної закономірності, яка свідчить, що за
період навчання в школі в 4,2 рази збільшується кількість учнів, у яких діагностується порушення постави
(рис. 1, в).
Як було показано В. Сутулою, широке розповсюдження в дітей різних форм порушень постави,
що створює передумови для виникнення в них інших
захворювань, обумовлено тим, що у школі недостатньо уваги приділяється проведенню в режимі навчального дня різноманітних фізкультурно-оздоровчих заходів, спрямованих на усунення факторів, які
спричиняють виникнення цього захворювання (фізкультурні паузи та фізкультурні хвилинки на уроках,
рухливі перерви, ранкова гімнастика тощо) [5]. Такий
висновок опосередковано підтверджується результатами, представленими у табл. 1. Так, лише близько
половини опитаних учнів 5–10 класів відповіли, що в
школі на уроках загального циклу проводяться фізкультурні хвилинки та фізкультурні паузи. При чому,
у п’ятому класі 58,3 % школярів відзначили, що у
процесі проведення цих заходів використовуються
вправи на корекцію постави, у той час як у десятому
класі таких учнів було лише 38,4 % (табл. 1, пит. 6),
хоча, як свідчать результати дослідження, у 69,2 %
з них уже зафіксовані ознаки порушення постави
(табл. 1, пит. 4). При усій відносності матеріалів да-
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Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Як свідчать результати аналізу спеціальної літератури, останніми роками в Україні
здоров’я школярів суттєво погіршується. На сьогодні близько 90 % школярів мають різні відхилення у
стані фізичного і психічного здоров’я [8]. За даними
статистики, серед першокласників 30 % мають різні
відхилення в стані здоров’я, а серед випускників такими вважаються майже 90 % учнів України [3]. Якщо
виходити з опублікованих у спеціальній літературі даних, то необхідно констатувати, що за роки навчання
в школі майже в два рази збільшується кількість дітей,
які мають хронічні захворювання, за останні роки до
6–7 разів на рік збільшилась кількість респіраторновірусних інфекцій, захворюваність органів шлунковокишкового тракту у школярів зросла майже в 1,4 рази,
ендокринної системи – у 2,6 рази [2; 7]. У спектрі захворювань школярів визначальне місце займають різні форми порушення постави [5]. Найбільша кількість
порушень постави, що супроводжуються змінами у
хребті, спостерігається у дітей у віці 11–15 років [1; 6].
На даний час кількість дітей з порушеннями постави
становить 80–90 % від загальної чисельності учнів [1;
7]. На думку О. Микитчика, частота проявів цього захворювання у школярів за період їх навчання в школі
збільшується в 4 рази [4]. Широке розповсюдження
серед школярів різних форм порушень постави зумовлює необхідність більш детального вивчення соціальних аспектів, які в тій чи іншій мірі впливають на
розповсюдженість у середовищі дітей цього захворювання.
Мета дослідження. Вивчити ставлення школярів
до проблеми порушення постави, визначити рівень
знань школярів по цій проблемі, а також з’ясувати, які
заходи проводяться в школі по профілактиці в дітей
порушення постави.
Методи та організація дослідження. Для
з’ясування факторів, які впливають на порушення у
школярів постави, та для оцінки рівня їх знань по цій
проблемі було проведено спеціальне соціологічне дослідження, в якому прийняли участь 820 школярів (з
5 по 10 клас) загальноосвітніх шкіл м. Харкова. У процесі дослідження використовувалась анкета закритого типу, яка дозволила в першому наближенні:
а) вивчити ставлення школярів до проблеми порушення постави;
б) оцінити рівень знань школярів по цій
проблемі;
в) з’ясувати заходи, які проводяться в школі по
профілактиці порушення постави.
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Рис. 1. Динаміка знань учнів 5–10 класів про особливості порушень постави
Таблиця 1
Оцінка учнями 5–10 класів джерел отримання інформації щодо порушення постави, %
Клас

5

6

7

8

9

10

Кількість респондентів

112

136

152

162

133

126

Відповідь

так

так

так

так

так

так

1.

Як ти вважаєш, необхідно знати причини, які впливають на
порушення постави?

66,6

88,1

90,5

66,4

80,3

88,45

2.

Чи розповідають тобі вчителі про порушення постави?

66,6

66,25

61,2

81,8

43,35

53,8

3.

Чи розповідають тобі батьки про порушення постави?

66,6

75

77,5

34,6

82,9

38,4

4.

У вашій школі лікарі проводять консультації з питань,
пов’язаних з порушенням постави?

41,6

44,4

27,6

32,2

33

65,35

5.

Чи говорили тобі спеціалісти (лікар, вчитель), що у тебе
неправильна постава?

16,6

19,4

30,4

30,4

38,4

69,2

6.

У вашій школі проводять фізкультурні хвилинки та
фізкультурні паузи?

58,3

50,6

45,7

41,05

29,5

46,1

7.

Під час проведення фізкультурних хвилинок
використовуються вправи, спрямовані на корекцію
постави?

58,3

45,62

34,29

44,9

31,45

38,4

8.

Чи необхідно прагнути до формування правильної
постави?

91,6

100

96

70,3

90,3

88,45
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№
з/п

ного дослідження відслідковується певна тенденція.
За роки навчання у школі збільшується кількість учнів
з порушенням постави (рис. 1, в), разом з тим зменшується кількість форм і засобів, які використовуються в ході навчального дня для профілактики в дітей
порушень постави, це при тому, що 98,7 % учнів, як
свідчать результати опитування, бажають покращити
свою осанку.
Результати, представлені в табл. 1 (пит. 2–4), свідчать про те, що серед школярів проводиться значна
інформаційна робота, пов’язана з порушеннями
постави. Деякі уявлення про результати такої роботи можна одержати з матеріалів, представлених у
табл. 2. У ході дослідження дітям було запропоновано
дати відповідь на питання: які ознаки характеризують
правильну осанку? (табл. 2, пит. 1). Як видно з узагальнених результатів опитування, 46,4 % учнів відмітили,
що характерною ознакою правильної осанки є пряме
положення голови (табл. 2, пит. 1, а); 56,1 % – одна-

ковий рівень надпліч (табл. 2, пит. 1, б); 52 % – кут лопаток знаходиться на одному рівні (табл. 2, пит. 1, в).
Результати опитування свідчать також про те, що за
роки навчання в школі зменшується кількість учнів, які
правильно визначають основні ознаки порушень постави (табл. 2, пит. 1, з).
Відмічена тенденція явно простежується із графіку,
представленого на рис. 1, а. Результати проведеного
дослідження дають можливість також оцінити знання
дітей відносно причин, які найбільш сильно впливають
на порушення постави (табл. 2, пит. 2). Так, найбільш
значимими факторами, на думку опитаних, являються:
неправильна поза сидіння – 71,3 % (табл. 2, пит. 2, д);
невідповідність меблів зросту дитини – 51, 3 % (табл. 2,
пит. 2, в); погані умови сну – 47,7 % (табл. 2, пит. 2, г).
Результати дослідження також свідчать, що від 16 до
20 % учнів 5–10 класів стабільно демонструють правильні знання відносно причин, які впливають на порушення постави (рис. 1, б).
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Таблиця 2
Рівень знань школярів по проблемі порушень постави, %
№
з/п

Клас

5

6

7

8

9

10

Кількість респондентів

112

136

152

162

133

126

Відповідь

так

так

так

так

так

так

Середнє
значення

На твій погляд, що таке правильна постава?

1.

а) пряме положення голови

58,3

44,2

38,6

27,25

37,2

73,05

46,4

б) однаковий рівень надпліч

41,6

57,5

42,9

53,8

44,9

96,15

56,14

в) кут лопаток на одному рівні

41,6

58,7

41,1

49,45

40,9

80,75
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г) рівність трикутників талії

41,6

21,8

12,6

15,9

37,1

57,65

31,1
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23,7

14,9

17,0

27,35

34,6

23,7

е) підколінні складки на одному рівні

33,3

16,2

11,8

15,9

29,2

30,7

22,8

ж) фізіологічні вигини хребта помірно
виражені

25

38,7

19,3

18,2

31,1

19,2

25,25

з) усі вище перелічені ознаки

33,3

38,7

26.6

18,2

25,4

15,4

26,26

и) інші фактори

8,3

13,7

13,8

26,1

15,5

19,2

16,1

д) сідничні складки на одному рівні

На твій погляд, які з перелічених факторів впливають на виникнення порушень постави?
а) нерівномірний розвиток м’язів (спини,
живота, стегон)

53,7

27,6

18,2

27,35

26,9

36,7

25

16,8

15,4

16,4

19,7

30,7

20,6

в) не відповідність меблів (стілець, стіл та
ін.) зросту дитини

58,3

68,7

46,6

24,36

44,75

65,4

51,35

г) погані умови для сну (м’яка або тверда
постіль, коротке ліжко і т. п.)
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67,5

37,1

23,86

46,6

61,5

47,76

д) неправильні пози сидіння

75

94,5

63,9

74,6

54,45

65,35

71,3

е) незручний одяг

8,3

17,5

9,47

9,6

21,7

11,5

13,01

ж) усі вище перелічені фактори

16,6

13,7

16.5

15,9

21,8

15,4

16,65

з) інші фактори

16,6

22,5

11,8

15,9

15,7

19,2

16,95

б) тривалі хвороби

2.

Висновки:
1. Результати проведеного дослідження свідчать, що в середньому близько 62 % учнів, які брали
участь у анкетуванні, відмітили той факт, що батьки та
вчителі регулярно інформують їх по проблемі порушень постави, а 40,5 % учнів відзначили, що така робота проводиться і лікарями. У ході дослідження учні
показали достатній рівень знань про ознаки, які характеризують правильну поставу та про фактори, які
впливають на виникнення порушень постави, а також
практично всі опитувані виявили бажання покращити
свою поставу.
2. Проведений аналіз матеріалів соціологічного дослідження показав, що за період навчання в
школі з п’ятого по десятий клас в чотири рази збільшується кількість учнів, у яких діагностується порушення постави. У п’ятому класі таких учнів 16,6 %; у
шостому – 19,4 %; у сьомому – 30,4 %; у десятому –
близько 70 %.
3. Результати дослідження свідчать про те, що
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у школі недостатньо уваги приділяється проведенню
в режимі навчального дня різноманітних фізкультурно-оздоровчих заходів, спрямованих на профілактику
у дітей порушень постави (фізкультурні паузи та фізкультурні хвилинки на уроках, рухливі перерви, ранкова гімнастика тощо). Так, лише близько половини опитаних учнів 5–10 класів відповіли, що в школі на уроках
загального циклу проводяться фізкультурні хвилинки
та фізкультурні паузи. При чому, в п’ятому класі 58,3 %
школярів відмітили, що в процесі проведення цих заходів використовуються вправи на корекцію постави,
в той час як у десятому класі таких учнів було лише
38,4 % (табл. 1, пит. 6), хоча, як свідчать результати
дослідження, у 69,2 % з них уже зафіксовані ознаки
порушення постави
Перспективи подальших досліджень. Представлені вище результати носять орієнтовний характер. Для їх об’єктивізації планується проведення аналогічних досліджень в інших регіонах України
(м. Миколаїв та м. Вінниця).
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА УЧИТЕЛЕЙ
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Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. Приводится анализ литературных источников, характеризующих профессиональную деятельность учителей школ и ее влияние на состояние здоровья. Исследовались физическое развитие по массе и
длине тела учителей, соматическое здоровье – по артериальному давлению, частоте сердечных сокращений,
жизненной емкости легких. Рассматривается реакция отдельных систем организма, в частности кардиореспираторной и нервной, на стандартную нагрузку.
Ключевые слова: учитель младших классов общеобразовательной школы, состояние здоровья, профессиональные заболевания.
Анотація. Коломійцева О. Е. Рівень розвитку окремих систем організму вчителів загальноосвітньої школи. Наводиться аналіз літературних джерел, що характеризують професійну діяльність вчителів
шкіл і її вплив на стан здоров’я. Досліджувалися фізичний розвиток по масі і довжині тіла вчителів, соматичне
здоров’я – по артеріальному тиску, частоті серцевих скорочень, життєвій ємкості легенів. Розглядається реакція окремих систем організму, зокрема кардіореспіраторної та нервової, на стандартне навантаження.
Ключові слова: вчитель початкових класів загальноосвітньої школи, стан здоров’я, професійні захворювання.
Abstract. Kolomiyceva O. Level of development of separate systems of organism of teachers of general
school. The analysis of literary sources, characterizing professional activity of teachers of schools and its influence
on the state of health is presented in the article. Probed physical development on mass and length of body of teachers, somatic health – on an arteriotony, frequency of heart-throbs, vital capacity of lights. The reaction of the separate
systems of organism is examined, in particular cardiorespiratory and nervous, on the standard loading.
Key words: teacher of junior classes of general school, state of health, professional diseases.
Постановка проблемы. В современном мире
профессия учителя является одной из самых значимых, и обусловлено это тем, что общеобразовательная школа – это единственный социальный институт,
через который проходит каждый человек. Благодаря
деятельности учителя создается будущее страны,
поскольку от его труда во многом зависит разносторонность развития знаний молодого поколения, его
убеждения, мировоззрение, нравственные качества.
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Педагогическая деятельность предъявляет особенные требования к состоянию здоровья учителя,
его физической и психологической подготовленности. Достаточный объем двигательной активности позволяет организму человека функционировать без так
называемых «сбоев». Вместе с тем специалисты считают, что здоровью учителя не уделяется соответствующего внимания ни со стороны самого учителя, ни
со стороны государства, и эта проблема приобретает
все большую актуальность.
Анализ последних исследований и публика-
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