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Першим етапом упровадження авторського проекту було вивчення ставлення 
громадськості Полтави до проблеми. З цією метою проведено опитування серед 
населення м. Полтава. Респондентами виступили 150 осіб 2-х вікових категорій (18-25 
років та 30-40 років), які відповіли на наступні питання розробленої нами анкети:  

1. Чи влаштовує Вас стан атмосферного повітря на сьогоднішній день? (так, ні). 
2. На Вашу думку, яке джерело забруднення має більший вплив на стан 

атмосферного повітря? (транспорт, промисловість). 
3. Чи змінився стан атмосферного повітря за останні 10 років? (так, ні). 
4. Чи покращиться стан повітря при зменшенні кількості автотранспорту? (так, ні). 
5. Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану атмосферного 

повітря? (так, ні). 
6. Які шляхи вважаєте пріоритетними для покращення автотранспортної системи з 

метою підвищення якості повітря? (перебудова доріг, зміна системи двигунів авто, 
оптимізація системи світлофорної сигналізації). 

Проаналізувавши результати дослідження, ми встановили, що на 1 питання 100 % 
опитуваних з двох груп відповіли «ні». 

На 2 питання з першої групи опитуваних 69% зазначили транспорт, а 31% вказали 
на промисловість. З другої групи – 58% вказали на транспорт, а 42% – на промислові 
об’єкти. Проте, всі закцентували, що з кожним роком кількість промислових об’єктів 
зменшується, а транспортних одиниць – збільшується.  

На 3 питання з першої групи опитуваних 98% вказали, що зміни відбулися, 2% 
сказали про стабільність стану повітря. 100% опитуваних з другої групи вказали, що 
стан повітря змінився, і додали, що динаміка до покращення не спостерігається і 
необхідно терміново приймати рішення для покращення стану повітря. 

На 4 питання з першої групи опитуваних 61% відказали «так», а 39% вказали, що 
ніяких змін не відбудеться. У другій групі 92% сказали «так», а 8% «ні». Це вказує на 
більшу свідомість, спостережливість старшого покоління. 

На 5 питання (Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану 
атмосферного повітря?) 83% опитаних з першої групи відповіли «ні», а 17% відповіли 
«так», з другої групи – 29% погодилися відмовитись від автотранспорту, а 71% – ні. Це 
вказує на рівень культури населення, що є також проблемою, вартою нагального 
вирішення.  

На 6 питання відповіді обох груп опитаних є майже однаковими. З першої групи 61% 
вказали на необхідність перебудови доріг, з другої – 67%; 21% з першої та 18% з другої 
групи вказали на необхідність оптимізації системи світлофорної сигналізації. На 
можливість зміни системи двигунів авто сподіваються 18% з першої та 15% з другої групи. 

Результати опитування узагальнено на рис. 1-2.  
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Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
 
Опитування дало змогу встановити, що старше за віком населення більш 

зацікавлене у покращенні стану атмосферного повітря міста, і дало підстави 
стверджувати, що екологічне виховання молоді потребує нових підходів і педагогічних 
пошуків.  

Необхідне термінове вирішення цього питання та є потреба підвищувати рівень 
екологічної культури нації з метою покращення стану навколишнього природного 
середовища – такий висновок зробили студенти – учасники проекту. 

Загалом же населення Полтави зацікавлене в покращенні стану атмосферного 
повітря, і хоча старше покоління більшою мірою ним стурбоване, проте, як засвідчили 
результати опитування, молодь не залишається осторонь проблеми. 

Другим етапом проекту стали інформаційний пошук та розробка шляхів вирішення 
проблеми. Визначено, що головною метою вдосконалення управління 
автотранспортною системою обласного центру є мінімізація впливу автотранспорту на 
екологічну ситуацію в місті [4]. 

Для дослідження обрано три модельні ділянки  міста, а саме: модельна ділянка № 1 
(перехрестя вул. Соборності, вул. Зіньковська та вул. Халтуріна); модельна ділянка № 2 
(перехрестя вул. Європейська, вул. Рози Люксембург та вул. Кагамлика) і модельна 
ділянка № 3 (Зінківський переїзд). 

Визначено інтенсивність руху автомобільного транспорту, що дало змогу в 
подальшому розробити схему врегулювання руху на модельних ділянках. 

З’ясовано, що на модельній ділянці № 1 за час дослідження рухалося близько 8774 
автомобілів. На модельній ділянці № 2 – 7770 автомобілів та на модельній ділянці № 3 
–  6963 автомобілі.  

На трьох модельних ділянках зафіксовано близько 23507 автомобілів за 
досліджуваний період, тобто, інтенсивність руху в місті є високою. Найбільшу 
інтенсивність руху відзначено на модельній ділянці № 1 (37,3%) та № 2 (33,1%), 
оскільки вони знаходяться у центральній частині міста, найменшу – на модельній 
ділянці № 3 (29,6%), що є окраїнною. Аби усунути надмірну завантаженість 
центральних вулиць автомобільним транспортом, було розроблено схему регулювання 
транспортного руху на трьох модельних ділянках [3]. 

Оскільки на модельній ділянці № 1 зосереджено 12 напрямів руху та шість 
світлофорів, дві стоп-лінії, найкращою пропозицією визнано спорудження 
автомобільного підземного тунелю в двох напрямах по вул. Соборності. Це дозволить 
зменшити інтенсивність руху на даному перехресті через зняття двох стоп-ліній та 
світлофора. 

ISSN 2075-146X/ Витоки педагогічної майстерності. 2016. Випуск 18 

 6 

Першим етапом упровадження авторського проекту було вивчення ставлення 
громадськості Полтави до проблеми. З цією метою проведено опитування серед 
населення м. Полтава. Респондентами виступили 150 осіб 2-х вікових категорій (18-25 
років та 30-40 років), які відповіли на наступні питання розробленої нами анкети:  

1. Чи влаштовує Вас стан атмосферного повітря на сьогоднішній день? (так, ні). 
2. На Вашу думку, яке джерело забруднення має більший вплив на стан 

атмосферного повітря? (транспорт, промисловість). 
3. Чи змінився стан атмосферного повітря за останні 10 років? (так, ні). 
4. Чи покращиться стан повітря при зменшенні кількості автотранспорту? (так, ні). 
5. Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану атмосферного 

повітря? (так, ні). 
6. Які шляхи вважаєте пріоритетними для покращення автотранспортної системи з 

метою підвищення якості повітря? (перебудова доріг, зміна системи двигунів авто, 
оптимізація системи світлофорної сигналізації). 

Проаналізувавши результати дослідження, ми встановили, що на 1 питання 100 % 
опитуваних з двох груп відповіли «ні». 

На 2 питання з першої групи опитуваних 69% зазначили транспорт, а 31% вказали 
на промисловість. З другої групи – 58% вказали на транспорт, а 42% – на промислові 
об’єкти. Проте, всі закцентували, що з кожним роком кількість промислових об’єктів 
зменшується, а транспортних одиниць – збільшується.  

На 3 питання з першої групи опитуваних 98% вказали, що зміни відбулися, 2% 
сказали про стабільність стану повітря. 100% опитуваних з другої групи вказали, що 
стан повітря змінився, і додали, що динаміка до покращення не спостерігається і 
необхідно терміново приймати рішення для покращення стану повітря. 

На 4 питання з першої групи опитуваних 61% відказали «так», а 39% вказали, що 
ніяких змін не відбудеться. У другій групі 92% сказали «так», а 8% «ні». Це вказує на 
більшу свідомість, спостережливість старшого покоління. 

На 5 питання (Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану 
атмосферного повітря?) 83% опитаних з першої групи відповіли «ні», а 17% відповіли 
«так», з другої групи – 29% погодилися відмовитись від автотранспорту, а 71% – ні. Це 
вказує на рівень культури населення, що є також проблемою, вартою нагального 
вирішення.  

На 6 питання відповіді обох груп опитаних є майже однаковими. З першої групи 61% 
вказали на необхідність перебудови доріг, з другої – 67%; 21% з першої та 18% з другої 
групи вказали на необхідність оптимізації системи світлофорної сигналізації. На 
можливість зміни системи двигунів авто сподіваються 18% з першої та 15% з другої групи. 

Результати опитування узагальнено на рис. 1-2.  

98

2

61
39

83

17

61

21 18

100

69

31

0
20
40
60
80

100
120

1
пит.

2
пит.

3
пит.

4
пит.

5
пит.

6
пит.

Відповіді на
запропоновані
питання

  
Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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ПРИРОДНИЧОНАУКОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО 
ФАХІВЦЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЯК ПЕДАГОГІЧНА 
ПРОБЛЕМА 

У статті визначено роль та місце природничонаукової  підготовки  
майбутнього фахівця фізичної реабілітації як педагогічну проблему. 
Обґрунтовано типові характеристики професійної підготовки фахівця 
обраної галузі. Проаналізовано природничонаукові знання та їх роль і 
місце в професійній діяльності фахівця фізичної реабілітації. 
Класифіковано дисципліни природничо-наукового циклу на три групи: 
біологічні, медичні і узагальнювально-діагностувальні. Визначено типові 
риси кожної із груп та окреслено хронологічні параметри їх викладання в 
системі підготовки фахівця фізичної реабілітації. 

Ключові слова: професійна освіта, майбутні фахівці з фізичної 
реабілітації, професійно-орієнтовані дисципліни, природничонаукова 
підготовка. 

Постановка проблеми (у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями). Фізична реабілітація  знаходиться на 
стику галузей фізичного виховання і охорони здоров`я, має своєю метою максимальне 
відновлення функціональних можливостей організму людини шляхом використання 
фізичних вправ, тому підготовка фахівців фізичної реабілітації повністю відповідає 
завданням, що стоять перед українською системою охорони здоров’я і є на даний час 
надзвичайно актуальною [4, с. 92]. 

Одним із пріоритетних завдань сучасної системи фізичної реабілітації є збереження, 
зміцнення та відновлення здоров’я людини як найвищої суспільної цінності. Саме тому 
важливою складовою підготовки фахівця фізичної реабілітації до реалізації 
професійних завдань є формування його природничонаукової компетентності. 
Побудова ж цілісної системи природничонаукової підготовки фахівця фізичної 
реабілітації  неможлива без дослідження структури та змісту нормативно-правового 
забезпечення цієї підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема природничонаукової 
підготовки майбутнього фахівця фізичної реабілітації вивчається вченими  в контексті 
в контексті фізичної реабілітації хворих різних нозологічних груп (Г. Верич, О. Дубогай, 
В. Мурза, В. Мухін, С. Попов, В. Язловецький), організаційно-педагогічних аспектів 
професійної підготовки фахівців цієї галузі (М. Герцик, В. Кукса, Ю. Лянной, О. Міхеєнко, 
Л. Сущенко та ін.), обґрунтування методології та системи підготовки фахівців з фізичної 
реабілітації (В. Бальсевич, Г. Верич, В. Левицький, Л. Лубишева, Л. Матвєєв, 
О. Мільштейн, Р. Пілоян,  В. Столяров, Б. Шиян та ін.) тощо.  

Формулювання мети статті. Мета полягає в обґрунтуванні природничонаукової 
підготовки майбутнього фахівця фізичної реабілітації та визначенні її місця в системі 
професійної підготовки. 

Результати досліджень та їх обговорення.  У Законі України «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» фізична реабілітація потрактовується як система заходів, 
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спрямованих на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на різних етапах 
лікування і реабілітації, що забезпечують функціональне відновлення особи, 
виявляють і розвивають резервні та компенсаторні можливості організму шляхом 
вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, користування технічними та 
іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення [1]. 

У дослідженні ми притримуємося визначення В. Кукси , згідно з яким це навчально-
професійна галузь науково-практичних знань природничо-валеологічного й 
фізкультурно-реабілітологічного напрямків, яка вивчає закономірності механізмів 
оздоровлення хворої людини з метою досягнення нею оптимального рівня 
функціонування систем організму, розвитку здібностей в пристосуванні до незалежної 
діяльності в різних сферах соціальних відносин, покращання якості життя, внутрішньої 
і навколишньої екології за рахунок засобів рухової активності, природовикористання, 
підвищення власної відповідальності за індивідуальне здоров’я  [3, с. 47] 

Аналіз практики діяльності сучасних фізреабілітаційних центрів  показує що 
більшість труднощів, що виникають в процесі професійної діяльності фахівців, 
пов’язані із низьким рівнем засвоєнння основ медико-біологічних дисциплін. 
Раціональна медико-біологічна підготовка, побудована на основі лабільної системи 
міжпредметних звязків дозволяє подолати формаліз у вивченні предметів спеціального 
циклу та досягти зв’язку теоретичної підготовки з практикою навчально-тренувальної 
діяльності [5]. 

Загалом у підготовці фахівця фізичної реабілітації викладається 26 дисциплін 
природничонауково спрямування, з них 8 віднесено до біологічних (біологія, анатомія 
людини, біохімія, фізіологія людини, гігієна, екологія, основи раціонального 
харчування, біомеханіка), 12 – до дисциплін медичного спрямування (долікарська 
медична допомога у невідкладних станах, основи фізичної реабілітації, масаж 
загальний і самомасаж, фізична реабілітація алко- і нарко залежних, фізична 
реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів, фізична реабілітація при 
захворюваннях нервової системи, фізична реабілітація при захворюваннях опорно-
рухового апарату, фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи, 
фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях, основи медичних знань, 
спортивна медицина, методика ФР з людьми різного віку), 6 – до дисциплін 
узагальнювального спрямування (загальна теорія здоров’я, основи здорового способу 
життя, теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності, методика 
навчання основ здоров'я, діагностика і моніторинг стану здоров'я, оздоровчі технології 
для осіб з обмеженими можливостями) (таблиця  1). 

Природничонаукову підготовку фахівця фізичної реабілітації  трактуємо  як 
динамічний процес оволодіння предметними медико-біологічними компетентностями 
та формування професійно важливих характеристик і рис особистості, що дозволяють 
вирішувати завдання  майбутньої професійної діяльності в галузі здоров’язбереенння.  

Предметні природничонаукові компетенції розглядаються у дослідженні як  
сукупність знань, умінь та навичок у межах предмета, які формують професійні якості 
фахівця фізичної культури, необхідні для якісного виконання ним професійних 
функцій.  

Компетентність інтегрує в собі три аспекти – когнітивний (знання), операційний 
(способи діяльності і готовність до здійснення діяльності) і аксіологічний  (наявність 
визначених цінностей) [2]. 
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Першим етапом упровадження авторського проекту було вивчення ставлення 
громадськості Полтави до проблеми. З цією метою проведено опитування серед 
населення м. Полтава. Респондентами виступили 150 осіб 2-х вікових категорій (18-25 
років та 30-40 років), які відповіли на наступні питання розробленої нами анкети:  

1. Чи влаштовує Вас стан атмосферного повітря на сьогоднішній день? (так, ні). 
2. На Вашу думку, яке джерело забруднення має більший вплив на стан 

атмосферного повітря? (транспорт, промисловість). 
3. Чи змінився стан атмосферного повітря за останні 10 років? (так, ні). 
4. Чи покращиться стан повітря при зменшенні кількості автотранспорту? (так, ні). 
5. Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану атмосферного 

повітря? (так, ні). 
6. Які шляхи вважаєте пріоритетними для покращення автотранспортної системи з 

метою підвищення якості повітря? (перебудова доріг, зміна системи двигунів авто, 
оптимізація системи світлофорної сигналізації). 

Проаналізувавши результати дослідження, ми встановили, що на 1 питання 100 % 
опитуваних з двох груп відповіли «ні». 

На 2 питання з першої групи опитуваних 69% зазначили транспорт, а 31% вказали 
на промисловість. З другої групи – 58% вказали на транспорт, а 42% – на промислові 
об’єкти. Проте, всі закцентували, що з кожним роком кількість промислових об’єктів 
зменшується, а транспортних одиниць – збільшується.  

На 3 питання з першої групи опитуваних 98% вказали, що зміни відбулися, 2% 
сказали про стабільність стану повітря. 100% опитуваних з другої групи вказали, що 
стан повітря змінився, і додали, що динаміка до покращення не спостерігається і 
необхідно терміново приймати рішення для покращення стану повітря. 

На 4 питання з першої групи опитуваних 61% відказали «так», а 39% вказали, що 
ніяких змін не відбудеться. У другій групі 92% сказали «так», а 8% «ні». Це вказує на 
більшу свідомість, спостережливість старшого покоління. 

На 5 питання (Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану 
атмосферного повітря?) 83% опитаних з першої групи відповіли «ні», а 17% відповіли 
«так», з другої групи – 29% погодилися відмовитись від автотранспорту, а 71% – ні. Це 
вказує на рівень культури населення, що є також проблемою, вартою нагального 
вирішення.  

На 6 питання відповіді обох груп опитаних є майже однаковими. З першої групи 61% 
вказали на необхідність перебудови доріг, з другої – 67%; 21% з першої та 18% з другої 
групи вказали на необхідність оптимізації системи світлофорної сигналізації. На 
можливість зміни системи двигунів авто сподіваються 18% з першої та 15% з другої групи. 

Результати опитування узагальнено на рис. 1-2.  

98

2

61
39

83

17

61

21 18

100

69

31

0
20
40
60
80

100
120

1
пит.

2
пит.

3
пит.

4
пит.

5
пит.

6
пит.

Відповіді на
запропоновані
питання

  
Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
 
Опитування дало змогу встановити, що старше за віком населення більш 

зацікавлене у покращенні стану атмосферного повітря міста, і дало підстави 
стверджувати, що екологічне виховання молоді потребує нових підходів і педагогічних 
пошуків.  

Необхідне термінове вирішення цього питання та є потреба підвищувати рівень 
екологічної культури нації з метою покращення стану навколишнього природного 
середовища – такий висновок зробили студенти – учасники проекту. 

Загалом же населення Полтави зацікавлене в покращенні стану атмосферного 
повітря, і хоча старше покоління більшою мірою ним стурбоване, проте, як засвідчили 
результати опитування, молодь не залишається осторонь проблеми. 

Другим етапом проекту стали інформаційний пошук та розробка шляхів вирішення 
проблеми. Визначено, що головною метою вдосконалення управління 
автотранспортною системою обласного центру є мінімізація впливу автотранспорту на 
екологічну ситуацію в місті [4]. 

Для дослідження обрано три модельні ділянки  міста, а саме: модельна ділянка № 1 
(перехрестя вул. Соборності, вул. Зіньковська та вул. Халтуріна); модельна ділянка № 2 
(перехрестя вул. Європейська, вул. Рози Люксембург та вул. Кагамлика) і модельна 
ділянка № 3 (Зінківський переїзд). 

Визначено інтенсивність руху автомобільного транспорту, що дало змогу в 
подальшому розробити схему врегулювання руху на модельних ділянках. 

З’ясовано, що на модельній ділянці № 1 за час дослідження рухалося близько 8774 
автомобілів. На модельній ділянці № 2 – 7770 автомобілів та на модельній ділянці № 3 
–  6963 автомобілі.  

На трьох модельних ділянках зафіксовано близько 23507 автомобілів за 
досліджуваний період, тобто, інтенсивність руху в місті є високою. Найбільшу 
інтенсивність руху відзначено на модельній ділянці № 1 (37,3%) та № 2 (33,1%), 
оскільки вони знаходяться у центральній частині міста, найменшу – на модельній 
ділянці № 3 (29,6%), що є окраїнною. Аби усунути надмірну завантаженість 
центральних вулиць автомобільним транспортом, було розроблено схему регулювання 
транспортного руху на трьох модельних ділянках [3]. 

Оскільки на модельній ділянці № 1 зосереджено 12 напрямів руху та шість 
світлофорів, дві стоп-лінії, найкращою пропозицією визнано спорудження 
автомобільного підземного тунелю в двох напрямах по вул. Соборності. Це дозволить 
зменшити інтенсивність руху на даному перехресті через зняття двох стоп-ліній та 
світлофора. 
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атмосферного повітря?) 83% опитаних з першої групи відповіли «ні», а 17% відповіли 
«так», з другої групи – 29% погодилися відмовитись від автотранспорту, а 71% – ні. Це 
вказує на рівень культури населення, що є також проблемою, вартою нагального 
вирішення.  

На 6 питання відповіді обох груп опитаних є майже однаковими. З першої групи 61% 
вказали на необхідність перебудови доріг, з другої – 67%; 21% з першої та 18% з другої 
групи вказали на необхідність оптимізації системи світлофорної сигналізації. На 
можливість зміни системи двигунів авто сподіваються 18% з першої та 15% з другої групи. 

Результати опитування узагальнено на рис. 1-2.  
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Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
 
Опитування дало змогу встановити, що старше за віком населення більш 

зацікавлене у покращенні стану атмосферного повітря міста, і дало підстави 
стверджувати, що екологічне виховання молоді потребує нових підходів і педагогічних 
пошуків.  

Необхідне термінове вирішення цього питання та є потреба підвищувати рівень 
екологічної культури нації з метою покращення стану навколишнього природного 
середовища – такий висновок зробили студенти – учасники проекту. 

Загалом же населення Полтави зацікавлене в покращенні стану атмосферного 
повітря, і хоча старше покоління більшою мірою ним стурбоване, проте, як засвідчили 
результати опитування, молодь не залишається осторонь проблеми. 

Другим етапом проекту стали інформаційний пошук та розробка шляхів вирішення 
проблеми. Визначено, що головною метою вдосконалення управління 
автотранспортною системою обласного центру є мінімізація впливу автотранспорту на 
екологічну ситуацію в місті [4]. 

Для дослідження обрано три модельні ділянки  міста, а саме: модельна ділянка № 1 
(перехрестя вул. Соборності, вул. Зіньковська та вул. Халтуріна); модельна ділянка № 2 
(перехрестя вул. Європейська, вул. Рози Люксембург та вул. Кагамлика) і модельна 
ділянка № 3 (Зінківський переїзд). 

Визначено інтенсивність руху автомобільного транспорту, що дало змогу в 
подальшому розробити схему врегулювання руху на модельних ділянках. 

З’ясовано, що на модельній ділянці № 1 за час дослідження рухалося близько 8774 
автомобілів. На модельній ділянці № 2 – 7770 автомобілів та на модельній ділянці № 3 
–  6963 автомобілі.  

На трьох модельних ділянках зафіксовано близько 23507 автомобілів за 
досліджуваний період, тобто, інтенсивність руху в місті є високою. Найбільшу 
інтенсивність руху відзначено на модельній ділянці № 1 (37,3%) та № 2 (33,1%), 
оскільки вони знаходяться у центральній частині міста, найменшу – на модельній 
ділянці № 3 (29,6%), що є окраїнною. Аби усунути надмірну завантаженість 
центральних вулиць автомобільним транспортом, було розроблено схему регулювання 
транспортного руху на трьох модельних ділянках [3]. 

Оскільки на модельній ділянці № 1 зосереджено 12 напрямів руху та шість 
світлофорів, дві стоп-лінії, найкращою пропозицією визнано спорудження 
автомобільного підземного тунелю в двох напрямах по вул. Соборності. Це дозволить 
зменшити інтенсивність руху на даному перехресті через зняття двох стоп-ліній та 
світлофора. 
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ПРИРОДНИЧОНАУКОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО 
ФАХІВЦЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЯК ПЕДАГОГІЧНА 
ПРОБЛЕМА 

У статті визначено роль та місце природничонаукової  підготовки  
майбутнього фахівця фізичної реабілітації як педагогічну проблему. 
Обґрунтовано типові характеристики професійної підготовки фахівця 
обраної галузі. Проаналізовано природничонаукові знання та їх роль і 
місце в професійній діяльності фахівця фізичної реабілітації. 
Класифіковано дисципліни природничо-наукового циклу на три групи: 
біологічні, медичні і узагальнювально-діагностувальні. Визначено типові 
риси кожної із груп та окреслено хронологічні параметри їх викладання в 
системі підготовки фахівця фізичної реабілітації. 

Ключові слова: професійна освіта, майбутні фахівці з фізичної 
реабілітації, професійно-орієнтовані дисципліни, природничонаукова 
підготовка. 

Постановка проблеми (у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями). Фізична реабілітація  знаходиться на 
стику галузей фізичного виховання і охорони здоров`я, має своєю метою максимальне 
відновлення функціональних можливостей організму людини шляхом використання 
фізичних вправ, тому підготовка фахівців фізичної реабілітації повністю відповідає 
завданням, що стоять перед українською системою охорони здоров’я і є на даний час 
надзвичайно актуальною [4, с. 92]. 

Одним із пріоритетних завдань сучасної системи фізичної реабілітації є збереження, 
зміцнення та відновлення здоров’я людини як найвищої суспільної цінності. Саме тому 
важливою складовою підготовки фахівця фізичної реабілітації до реалізації 
професійних завдань є формування його природничонаукової компетентності. 
Побудова ж цілісної системи природничонаукової підготовки фахівця фізичної 
реабілітації  неможлива без дослідження структури та змісту нормативно-правового 
забезпечення цієї підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема природничонаукової 
підготовки майбутнього фахівця фізичної реабілітації вивчається вченими  в контексті 
в контексті фізичної реабілітації хворих різних нозологічних груп (Г. Верич, О. Дубогай, 
В. Мурза, В. Мухін, С. Попов, В. Язловецький), організаційно-педагогічних аспектів 
професійної підготовки фахівців цієї галузі (М. Герцик, В. Кукса, Ю. Лянной, О. Міхеєнко, 
Л. Сущенко та ін.), обґрунтування методології та системи підготовки фахівців з фізичної 
реабілітації (В. Бальсевич, Г. Верич, В. Левицький, Л. Лубишева, Л. Матвєєв, 
О. Мільштейн, Р. Пілоян,  В. Столяров, Б. Шиян та ін.) тощо.  

Формулювання мети статті. Мета полягає в обґрунтуванні природничонаукової 
підготовки майбутнього фахівця фізичної реабілітації та визначенні її місця в системі 
професійної підготовки. 

Результати досліджень та їх обговорення.  У Законі України «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» фізична реабілітація потрактовується як система заходів, 
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спрямованих на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на різних етапах 
лікування і реабілітації, що забезпечують функціональне відновлення особи, 
виявляють і розвивають резервні та компенсаторні можливості організму шляхом 
вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, користування технічними та 
іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення [1]. 

У дослідженні ми притримуємося визначення В. Кукси , згідно з яким це навчально-
професійна галузь науково-практичних знань природничо-валеологічного й 
фізкультурно-реабілітологічного напрямків, яка вивчає закономірності механізмів 
оздоровлення хворої людини з метою досягнення нею оптимального рівня 
функціонування систем організму, розвитку здібностей в пристосуванні до незалежної 
діяльності в різних сферах соціальних відносин, покращання якості життя, внутрішньої 
і навколишньої екології за рахунок засобів рухової активності, природовикористання, 
підвищення власної відповідальності за індивідуальне здоров’я  [3, с. 47] 

Аналіз практики діяльності сучасних фізреабілітаційних центрів  показує що 
більшість труднощів, що виникають в процесі професійної діяльності фахівців, 
пов’язані із низьким рівнем засвоєнння основ медико-біологічних дисциплін. 
Раціональна медико-біологічна підготовка, побудована на основі лабільної системи 
міжпредметних звязків дозволяє подолати формаліз у вивченні предметів спеціального 
циклу та досягти зв’язку теоретичної підготовки з практикою навчально-тренувальної 
діяльності [5]. 

Загалом у підготовці фахівця фізичної реабілітації викладається 26 дисциплін 
природничонауково спрямування, з них 8 віднесено до біологічних (біологія, анатомія 
людини, біохімія, фізіологія людини, гігієна, екологія, основи раціонального 
харчування, біомеханіка), 12 – до дисциплін медичного спрямування (долікарська 
медична допомога у невідкладних станах, основи фізичної реабілітації, масаж 
загальний і самомасаж, фізична реабілітація алко- і нарко залежних, фізична 
реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів, фізична реабілітація при 
захворюваннях нервової системи, фізична реабілітація при захворюваннях опорно-
рухового апарату, фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи, 
фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях, основи медичних знань, 
спортивна медицина, методика ФР з людьми різного віку), 6 – до дисциплін 
узагальнювального спрямування (загальна теорія здоров’я, основи здорового способу 
життя, теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності, методика 
навчання основ здоров'я, діагностика і моніторинг стану здоров'я, оздоровчі технології 
для осіб з обмеженими можливостями) (таблиця  1). 

Природничонаукову підготовку фахівця фізичної реабілітації  трактуємо  як 
динамічний процес оволодіння предметними медико-біологічними компетентностями 
та формування професійно важливих характеристик і рис особистості, що дозволяють 
вирішувати завдання  майбутньої професійної діяльності в галузі здоров’язбереенння.  

Предметні природничонаукові компетенції розглядаються у дослідженні як  
сукупність знань, умінь та навичок у межах предмета, які формують професійні якості 
фахівця фізичної культури, необхідні для якісного виконання ним професійних 
функцій.  

Компетентність інтегрує в собі три аспекти – когнітивний (знання), операційний 
(способи діяльності і готовність до здійснення діяльності) і аксіологічний  (наявність 
визначених цінностей) [2]. 
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Першим етапом упровадження авторського проекту було вивчення ставлення 
громадськості Полтави до проблеми. З цією метою проведено опитування серед 
населення м. Полтава. Респондентами виступили 150 осіб 2-х вікових категорій (18-25 
років та 30-40 років), які відповіли на наступні питання розробленої нами анкети:  

1. Чи влаштовує Вас стан атмосферного повітря на сьогоднішній день? (так, ні). 
2. На Вашу думку, яке джерело забруднення має більший вплив на стан 

атмосферного повітря? (транспорт, промисловість). 
3. Чи змінився стан атмосферного повітря за останні 10 років? (так, ні). 
4. Чи покращиться стан повітря при зменшенні кількості автотранспорту? (так, ні). 
5. Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану атмосферного 

повітря? (так, ні). 
6. Які шляхи вважаєте пріоритетними для покращення автотранспортної системи з 

метою підвищення якості повітря? (перебудова доріг, зміна системи двигунів авто, 
оптимізація системи світлофорної сигналізації). 

Проаналізувавши результати дослідження, ми встановили, що на 1 питання 100 % 
опитуваних з двох груп відповіли «ні». 

На 2 питання з першої групи опитуваних 69% зазначили транспорт, а 31% вказали 
на промисловість. З другої групи – 58% вказали на транспорт, а 42% – на промислові 
об’єкти. Проте, всі закцентували, що з кожним роком кількість промислових об’єктів 
зменшується, а транспортних одиниць – збільшується.  

На 3 питання з першої групи опитуваних 98% вказали, що зміни відбулися, 2% 
сказали про стабільність стану повітря. 100% опитуваних з другої групи вказали, що 
стан повітря змінився, і додали, що динаміка до покращення не спостерігається і 
необхідно терміново приймати рішення для покращення стану повітря. 

На 4 питання з першої групи опитуваних 61% відказали «так», а 39% вказали, що 
ніяких змін не відбудеться. У другій групі 92% сказали «так», а 8% «ні». Це вказує на 
більшу свідомість, спостережливість старшого покоління. 

На 5 питання (Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану 
атмосферного повітря?) 83% опитаних з першої групи відповіли «ні», а 17% відповіли 
«так», з другої групи – 29% погодилися відмовитись від автотранспорту, а 71% – ні. Це 
вказує на рівень культури населення, що є також проблемою, вартою нагального 
вирішення.  

На 6 питання відповіді обох груп опитаних є майже однаковими. З першої групи 61% 
вказали на необхідність перебудови доріг, з другої – 67%; 21% з першої та 18% з другої 
групи вказали на необхідність оптимізації системи світлофорної сигналізації. На 
можливість зміни системи двигунів авто сподіваються 18% з першої та 15% з другої групи. 

Результати опитування узагальнено на рис. 1-2.  
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Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
 
Опитування дало змогу встановити, що старше за віком населення більш 

зацікавлене у покращенні стану атмосферного повітря міста, і дало підстави 
стверджувати, що екологічне виховання молоді потребує нових підходів і педагогічних 
пошуків.  

Необхідне термінове вирішення цього питання та є потреба підвищувати рівень 
екологічної культури нації з метою покращення стану навколишнього природного 
середовища – такий висновок зробили студенти – учасники проекту. 

Загалом же населення Полтави зацікавлене в покращенні стану атмосферного 
повітря, і хоча старше покоління більшою мірою ним стурбоване, проте, як засвідчили 
результати опитування, молодь не залишається осторонь проблеми. 

Другим етапом проекту стали інформаційний пошук та розробка шляхів вирішення 
проблеми. Визначено, що головною метою вдосконалення управління 
автотранспортною системою обласного центру є мінімізація впливу автотранспорту на 
екологічну ситуацію в місті [4]. 

Для дослідження обрано три модельні ділянки  міста, а саме: модельна ділянка № 1 
(перехрестя вул. Соборності, вул. Зіньковська та вул. Халтуріна); модельна ділянка № 2 
(перехрестя вул. Європейська, вул. Рози Люксембург та вул. Кагамлика) і модельна 
ділянка № 3 (Зінківський переїзд). 

Визначено інтенсивність руху автомобільного транспорту, що дало змогу в 
подальшому розробити схему врегулювання руху на модельних ділянках. 

З’ясовано, що на модельній ділянці № 1 за час дослідження рухалося близько 8774 
автомобілів. На модельній ділянці № 2 – 7770 автомобілів та на модельній ділянці № 3 
–  6963 автомобілі.  

На трьох модельних ділянках зафіксовано близько 23507 автомобілів за 
досліджуваний період, тобто, інтенсивність руху в місті є високою. Найбільшу 
інтенсивність руху відзначено на модельній ділянці № 1 (37,3%) та № 2 (33,1%), 
оскільки вони знаходяться у центральній частині міста, найменшу – на модельній 
ділянці № 3 (29,6%), що є окраїнною. Аби усунути надмірну завантаженість 
центральних вулиць автомобільним транспортом, було розроблено схему регулювання 
транспортного руху на трьох модельних ділянках [3]. 

Оскільки на модельній ділянці № 1 зосереджено 12 напрямів руху та шість 
світлофорів, дві стоп-лінії, найкращою пропозицією визнано спорудження 
автомобільного підземного тунелю в двох напрямах по вул. Соборності. Це дозволить 
зменшити інтенсивність руху на даному перехресті через зняття двох стоп-ліній та 
світлофора. 
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атмосферного повітря?) 83% опитаних з першої групи відповіли «ні», а 17% відповіли 
«так», з другої групи – 29% погодилися відмовитись від автотранспорту, а 71% – ні. Це 
вказує на рівень культури населення, що є також проблемою, вартою нагального 
вирішення.  

На 6 питання відповіді обох груп опитаних є майже однаковими. З першої групи 61% 
вказали на необхідність перебудови доріг, з другої – 67%; 21% з першої та 18% з другої 
групи вказали на необхідність оптимізації системи світлофорної сигналізації. На 
можливість зміни системи двигунів авто сподіваються 18% з першої та 15% з другої групи. 

Результати опитування узагальнено на рис. 1-2.  
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Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
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Таблиця 1 

Розподіл дисциплін природничонаукової підготовки майбутнього фахівця 
фізичної реабілітації 
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Дисциплін біологічного спрямування 
Біологія 90 3 26 12 12 - 2 6 30 І 
Анатомія людини 150 5 38 18 18 - 2 10 56 І 
Біохімія 90 3 26 12 - 12 2 6 30 ІІ 
Фізіологія людини 150 5 38 18 - 18 2 10 56 ІІ 
Гігієна 90 3 26 12 12 - 2 6 30 ІV 
Екологія 90 3 26 12 12 - 2 6 30 ІV 
Основи раціонального харчування 120 4 26 12 12 - 2 8 49 ІІІ 
Біомеханіка 90 3 26 12 - 12 2 6 30 І 
Дисципліни медичного спрямування 
Долікарська медична допомога у 
невідкладних станах 

90 3 26 12 12 - 2 6 30 VІІ 

Основи фізичної реабілітації 120 4 26 12 12 - 2 8 49 V 
Масаж загальний і самомасаж 120 4 26 12 12 - 2 8 49 ІІІ 
Фізична реабілітація алко- і нарко 
залежних 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 ІV 

Фізична реабілітація при 
захворюваннях внутрішніх органів 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 VІІ 

Фізична реабілітація при 
захворюваннях нервової системи 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 VІ 

Фізична реабілітація при 
захворюваннях опорно-рухового 
апарату 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 VІІІ 

Фізична реабілітація при 
захворюваннях серцево-судинної 
системи 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 VІІІ 

Фізична реабілітація при хірургічних 
захворюваннях 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 VІ 

Основи медичних знань 90 3 26 12 12 - 2 6 30 ІІ 
Спортивна медицина 120 4 26 12 12 - 2 8 49 ІV 
Методика  ФР з людьми різного віку 120 4 26 12 12 - 2 8 49 VІІ 
Дисципліни узагальнювально-діагностувального спрямування 
Загальна теорія здоров’я  120 4 26 12 12 - 2 8 49 ІV 
Основи здорового способу життя 90 3 26 12 12 - 2 6 30 ІІ 
Теорія і технології оздоровчо-
рекреаційної рухової активності 

150 5 26 12 12 - 2 8 49 VІІ 

Методика навчання основ здоров'я 120 4 26 12 12 - 2 8 49 VІ 
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Фізична реабілітація при хірургічних 
захворюваннях 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 VІ 

Основи медичних знань 90 3 26 12 12 - 2 6 30 ІІ 
Спортивна медицина 120 4 26 12 12 - 2 8 49 ІV 
Методика  ФР з людьми різного віку 120 4 26 12 12 - 2 8 49 VІІ 
Дисципліни узагальнювально-діагностувального спрямування 
Загальна теорія здоров’я  120 4 26 12 12 - 2 8 49 ІV 
Основи здорового способу життя 90 3 26 12 12 - 2 6 30 ІІ 
Теорія і технології оздоровчо-
рекреаційної рухової активності 

150 5 26 12 12 - 2 8 49 VІІ 

Методика навчання основ здоров'я 120 4 26 12 12 - 2 8 49 VІ 
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Таблиця 1 
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Діагностика і моніторинг стану 
здоров'я 

120 4 26 12 12 - 2 8 49 VІІІ 

Оздоровчі технології для осіб з 
обмеженими можливостями 

          

Всього           
 
Основні висновки з виконаної роботи і перспективи подальших досліджень у 

даному напряму. Визначено роль та місце природничонаукової  підготовки  
майбутнього фахівця фізичної реабілітації як педагогічну проблему, класифіковано 
дисципліни природничо-наукового циклу на три групи: біологічні, медичні і 
узагальнювально-діагностувальні. Визначено типові риси кожної із груп та окреслено 
хронологічні параметри їх викладання в системі підготовки фахівця фізичної 
реабілітації. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці інтеграційної 
моделі формування природничонаукової компетентності майбутнього фахівця 
фізичної реабілітації. 
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Полтавский институт бизнеса Международного научно-технического университета имени 
академика Юрия Бугая, Украина 
ХОМЕНКО П.  
Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко, Украина 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
В статье определены роль и место естественнонаучной подготовки будущего 

специалиста физической реабилитации как педагогическую проблему. Обоснованно 
типичные характеристики профессиональной подготовки специалиста выбранной отрасли. 
Проанализированы естественнонаучные знания и их роль и место в профессиональной 
деятельности специалиста физической реабилитации. Классифицированы дисциплины 
естественнонаучного цикла на три группы: биологические, медицинские и обобщающе-
диагноские. Определены типичные черты каждой из групп и обозначены хронологические 
параметры их преподавания в системе подготовки специалиста физической реабилитации. 
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Першим етапом упровадження авторського проекту було вивчення ставлення 
громадськості Полтави до проблеми. З цією метою проведено опитування серед 
населення м. Полтава. Респондентами виступили 150 осіб 2-х вікових категорій (18-25 
років та 30-40 років), які відповіли на наступні питання розробленої нами анкети:  

1. Чи влаштовує Вас стан атмосферного повітря на сьогоднішній день? (так, ні). 
2. На Вашу думку, яке джерело забруднення має більший вплив на стан 

атмосферного повітря? (транспорт, промисловість). 
3. Чи змінився стан атмосферного повітря за останні 10 років? (так, ні). 
4. Чи покращиться стан повітря при зменшенні кількості автотранспорту? (так, ні). 
5. Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану атмосферного 

повітря? (так, ні). 
6. Які шляхи вважаєте пріоритетними для покращення автотранспортної системи з 

метою підвищення якості повітря? (перебудова доріг, зміна системи двигунів авто, 
оптимізація системи світлофорної сигналізації). 

Проаналізувавши результати дослідження, ми встановили, що на 1 питання 100 % 
опитуваних з двох груп відповіли «ні». 

На 2 питання з першої групи опитуваних 69% зазначили транспорт, а 31% вказали 
на промисловість. З другої групи – 58% вказали на транспорт, а 42% – на промислові 
об’єкти. Проте, всі закцентували, що з кожним роком кількість промислових об’єктів 
зменшується, а транспортних одиниць – збільшується.  

На 3 питання з першої групи опитуваних 98% вказали, що зміни відбулися, 2% 
сказали про стабільність стану повітря. 100% опитуваних з другої групи вказали, що 
стан повітря змінився, і додали, що динаміка до покращення не спостерігається і 
необхідно терміново приймати рішення для покращення стану повітря. 

На 4 питання з першої групи опитуваних 61% відказали «так», а 39% вказали, що 
ніяких змін не відбудеться. У другій групі 92% сказали «так», а 8% «ні». Це вказує на 
більшу свідомість, спостережливість старшого покоління. 

На 5 питання (Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану 
атмосферного повітря?) 83% опитаних з першої групи відповіли «ні», а 17% відповіли 
«так», з другої групи – 29% погодилися відмовитись від автотранспорту, а 71% – ні. Це 
вказує на рівень культури населення, що є також проблемою, вартою нагального 
вирішення.  

На 6 питання відповіді обох груп опитаних є майже однаковими. З першої групи 61% 
вказали на необхідність перебудови доріг, з другої – 67%; 21% з першої та 18% з другої 
групи вказали на необхідність оптимізації системи світлофорної сигналізації. На 
можливість зміни системи двигунів авто сподіваються 18% з першої та 15% з другої групи. 

Результати опитування узагальнено на рис. 1-2.  
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Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
 
Опитування дало змогу встановити, що старше за віком населення більш 

зацікавлене у покращенні стану атмосферного повітря міста, і дало підстави 
стверджувати, що екологічне виховання молоді потребує нових підходів і педагогічних 
пошуків.  

Необхідне термінове вирішення цього питання та є потреба підвищувати рівень 
екологічної культури нації з метою покращення стану навколишнього природного 
середовища – такий висновок зробили студенти – учасники проекту. 

Загалом же населення Полтави зацікавлене в покращенні стану атмосферного 
повітря, і хоча старше покоління більшою мірою ним стурбоване, проте, як засвідчили 
результати опитування, молодь не залишається осторонь проблеми. 

Другим етапом проекту стали інформаційний пошук та розробка шляхів вирішення 
проблеми. Визначено, що головною метою вдосконалення управління 
автотранспортною системою обласного центру є мінімізація впливу автотранспорту на 
екологічну ситуацію в місті [4]. 

Для дослідження обрано три модельні ділянки  міста, а саме: модельна ділянка № 1 
(перехрестя вул. Соборності, вул. Зіньковська та вул. Халтуріна); модельна ділянка № 2 
(перехрестя вул. Європейська, вул. Рози Люксембург та вул. Кагамлика) і модельна 
ділянка № 3 (Зінківський переїзд). 

Визначено інтенсивність руху автомобільного транспорту, що дало змогу в 
подальшому розробити схему врегулювання руху на модельних ділянках. 

З’ясовано, що на модельній ділянці № 1 за час дослідження рухалося близько 8774 
автомобілів. На модельній ділянці № 2 – 7770 автомобілів та на модельній ділянці № 3 
–  6963 автомобілі.  

На трьох модельних ділянках зафіксовано близько 23507 автомобілів за 
досліджуваний період, тобто, інтенсивність руху в місті є високою. Найбільшу 
інтенсивність руху відзначено на модельній ділянці № 1 (37,3%) та № 2 (33,1%), 
оскільки вони знаходяться у центральній частині міста, найменшу – на модельній 
ділянці № 3 (29,6%), що є окраїнною. Аби усунути надмірну завантаженість 
центральних вулиць автомобільним транспортом, було розроблено схему регулювання 
транспортного руху на трьох модельних ділянках [3]. 

Оскільки на модельній ділянці № 1 зосереджено 12 напрямів руху та шість 
світлофорів, дві стоп-лінії, найкращою пропозицією визнано спорудження 
автомобільного підземного тунелю в двох напрямах по вул. Соборності. Це дозволить 
зменшити інтенсивність руху на даному перехресті через зняття двох стоп-ліній та 
світлофора. 
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стан повітря змінився, і додали, що динаміка до покращення не спостерігається і 
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більшу свідомість, спостережливість старшого покоління. 

На 5 питання (Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану 
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На 6 питання відповіді обох груп опитаних є майже однаковими. З першої групи 61% 
вказали на необхідність перебудови доріг, з другої – 67%; 21% з першої та 18% з другої 
групи вказали на необхідність оптимізації системи світлофорної сигналізації. На 
можливість зміни системи двигунів авто сподіваються 18% з першої та 15% з другої групи. 

Результати опитування узагальнено на рис. 1-2.  
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Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
 
Опитування дало змогу встановити, що старше за віком населення більш 

зацікавлене у покращенні стану атмосферного повітря міста, і дало підстави 
стверджувати, що екологічне виховання молоді потребує нових підходів і педагогічних 
пошуків.  

Необхідне термінове вирішення цього питання та є потреба підвищувати рівень 
екологічної культури нації з метою покращення стану навколишнього природного 
середовища – такий висновок зробили студенти – учасники проекту. 

Загалом же населення Полтави зацікавлене в покращенні стану атмосферного 
повітря, і хоча старше покоління більшою мірою ним стурбоване, проте, як засвідчили 
результати опитування, молодь не залишається осторонь проблеми. 

Другим етапом проекту стали інформаційний пошук та розробка шляхів вирішення 
проблеми. Визначено, що головною метою вдосконалення управління 
автотранспортною системою обласного центру є мінімізація впливу автотранспорту на 
екологічну ситуацію в місті [4]. 

Для дослідження обрано три модельні ділянки  міста, а саме: модельна ділянка № 1 
(перехрестя вул. Соборності, вул. Зіньковська та вул. Халтуріна); модельна ділянка № 2 
(перехрестя вул. Європейська, вул. Рози Люксембург та вул. Кагамлика) і модельна 
ділянка № 3 (Зінківський переїзд). 

Визначено інтенсивність руху автомобільного транспорту, що дало змогу в 
подальшому розробити схему врегулювання руху на модельних ділянках. 

З’ясовано, що на модельній ділянці № 1 за час дослідження рухалося близько 8774 
автомобілів. На модельній ділянці № 2 – 7770 автомобілів та на модельній ділянці № 3 
–  6963 автомобілі.  

На трьох модельних ділянках зафіксовано близько 23507 автомобілів за 
досліджуваний період, тобто, інтенсивність руху в місті є високою. Найбільшу 
інтенсивність руху відзначено на модельній ділянці № 1 (37,3%) та № 2 (33,1%), 
оскільки вони знаходяться у центральній частині міста, найменшу – на модельній 
ділянці № 3 (29,6%), що є окраїнною. Аби усунути надмірну завантаженість 
центральних вулиць автомобільним транспортом, було розроблено схему регулювання 
транспортного руху на трьох модельних ділянках [3]. 

Оскільки на модельній ділянці № 1 зосереджено 12 напрямів руху та шість 
світлофорів, дві стоп-лінії, найкращою пропозицією визнано спорудження 
автомобільного підземного тунелю в двох напрямах по вул. Соборності. Це дозволить 
зменшити інтенсивність руху на даному перехресті через зняття двох стоп-ліній та 
світлофора. 
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Таблиця 1 

Розподіл дисциплін природничонаукової підготовки майбутнього фахівця 
фізичної реабілітації 
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Дисциплін біологічного спрямування 
Біологія 90 3 26 12 12 - 2 6 30 І 
Анатомія людини 150 5 38 18 18 - 2 10 56 І 
Біохімія 90 3 26 12 - 12 2 6 30 ІІ 
Фізіологія людини 150 5 38 18 - 18 2 10 56 ІІ 
Гігієна 90 3 26 12 12 - 2 6 30 ІV 
Екологія 90 3 26 12 12 - 2 6 30 ІV 
Основи раціонального харчування 120 4 26 12 12 - 2 8 49 ІІІ 
Біомеханіка 90 3 26 12 - 12 2 6 30 І 
Дисципліни медичного спрямування 
Долікарська медична допомога у 
невідкладних станах 

90 3 26 12 12 - 2 6 30 VІІ 

Основи фізичної реабілітації 120 4 26 12 12 - 2 8 49 V 
Масаж загальний і самомасаж 120 4 26 12 12 - 2 8 49 ІІІ 
Фізична реабілітація алко- і нарко 
залежних 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 ІV 

Фізична реабілітація при 
захворюваннях внутрішніх органів 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 VІІ 

Фізична реабілітація при 
захворюваннях нервової системи 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 VІ 

Фізична реабілітація при 
захворюваннях опорно-рухового 
апарату 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 VІІІ 

Фізична реабілітація при 
захворюваннях серцево-судинної 
системи 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 VІІІ 

Фізична реабілітація при хірургічних 
захворюваннях 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 VІ 

Основи медичних знань 90 3 26 12 12 - 2 6 30 ІІ 
Спортивна медицина 120 4 26 12 12 - 2 8 49 ІV 
Методика  ФР з людьми різного віку 120 4 26 12 12 - 2 8 49 VІІ 
Дисципліни узагальнювально-діагностувального спрямування 
Загальна теорія здоров’я  120 4 26 12 12 - 2 8 49 ІV 
Основи здорового способу життя 90 3 26 12 12 - 2 6 30 ІІ 
Теорія і технології оздоровчо-
рекреаційної рухової активності 

150 5 26 12 12 - 2 8 49 VІІ 

Методика навчання основ здоров'я 120 4 26 12 12 - 2 8 49 VІ 

ISSN 2075-146X/ Витоки педагогічної майстерності. 2016. Випуск 18 

 364 

 
Таблиця 1 

Розподіл дисциплін природничонаукової підготовки майбутнього фахівця 
фізичної реабілітації 

 
 
 
 
Назва дисципліни 
 
 
 

Го
ди

н 

Кр
ед

ит
ів

 E
CT

S 

Ау
ди

то
рн

их
 го

ди
н 

Ле
кц

ії 

Пр
ак

ти
чн

і р
об

от
и 

Ла
бо

ра
то

рн
і  

ро
бо

ти
  

Пі
дс

ум
ко

ви
й 

ко
нт

ро
ль

  

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

а 
ро

бо
та

 

Са
мо

ст
ій

на
 р

об
от

а 

Се
ме

ст
р 

ви
вч

ен
ня

 

Дисциплін біологічного спрямування 
Біологія 90 3 26 12 12 - 2 6 30 І 
Анатомія людини 150 5 38 18 18 - 2 10 56 І 
Біохімія 90 3 26 12 - 12 2 6 30 ІІ 
Фізіологія людини 150 5 38 18 - 18 2 10 56 ІІ 
Гігієна 90 3 26 12 12 - 2 6 30 ІV 
Екологія 90 3 26 12 12 - 2 6 30 ІV 
Основи раціонального харчування 120 4 26 12 12 - 2 8 49 ІІІ 
Біомеханіка 90 3 26 12 - 12 2 6 30 І 
Дисципліни медичного спрямування 
Долікарська медична допомога у 
невідкладних станах 

90 3 26 12 12 - 2 6 30 VІІ 

Основи фізичної реабілітації 120 4 26 12 12 - 2 8 49 V 
Масаж загальний і самомасаж 120 4 26 12 12 - 2 8 49 ІІІ 
Фізична реабілітація алко- і нарко 
залежних 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 ІV 

Фізична реабілітація при 
захворюваннях внутрішніх органів 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 VІІ 

Фізична реабілітація при 
захворюваннях нервової системи 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 VІ 

Фізична реабілітація при 
захворюваннях опорно-рухового 
апарату 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 VІІІ 

Фізична реабілітація при 
захворюваннях серцево-судинної 
системи 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 VІІІ 

Фізична реабілітація при хірургічних 
захворюваннях 

150 5 38 18 - 18 2 10 56 VІ 

Основи медичних знань 90 3 26 12 12 - 2 6 30 ІІ 
Спортивна медицина 120 4 26 12 12 - 2 8 49 ІV 
Методика  ФР з людьми різного віку 120 4 26 12 12 - 2 8 49 VІІ 
Дисципліни узагальнювально-діагностувального спрямування 
Загальна теорія здоров’я  120 4 26 12 12 - 2 8 49 ІV 
Основи здорового способу життя 90 3 26 12 12 - 2 6 30 ІІ 
Теорія і технології оздоровчо-
рекреаційної рухової активності 

150 5 26 12 12 - 2 8 49 VІІ 

Методика навчання основ здоров'я 120 4 26 12 12 - 2 8 49 VІ 

ISSN 2075-146X/ Витоки педагогічної майстерності. 2016. Випуск 18 

 365 

Діагностика і моніторинг стану 
здоров'я 

120 4 26 12 12 - 2 8 49 VІІІ 

Оздоровчі технології для осіб з 
обмеженими можливостями 

          

Всього           
 
Основні висновки з виконаної роботи і перспективи подальших досліджень у 

даному напряму. Визначено роль та місце природничонаукової  підготовки  
майбутнього фахівця фізичної реабілітації як педагогічну проблему, класифіковано 
дисципліни природничо-наукового циклу на три групи: біологічні, медичні і 
узагальнювально-діагностувальні. Визначено типові риси кожної із груп та окреслено 
хронологічні параметри їх викладання в системі підготовки фахівця фізичної 
реабілітації. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці інтеграційної 
моделі формування природничонаукової компетентності майбутнього фахівця 
фізичної реабілітації. 
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
В статье определены роль и место естественнонаучной подготовки будущего 

специалиста физической реабилитации как педагогическую проблему. Обоснованно 
типичные характеристики профессиональной подготовки специалиста выбранной отрасли. 
Проанализированы естественнонаучные знания и их роль и место в профессиональной 
деятельности специалиста физической реабилитации. Классифицированы дисциплины 
естественнонаучного цикла на три группы: биологические, медицинские и обобщающе-
диагноские. Определены типичные черты каждой из групп и обозначены хронологические 
параметры их преподавания в системе подготовки специалиста физической реабилитации. 
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ФАСТОВЕЦ А.  
Полтавский институт бизнеса Международного научно-технического университета имени 
академика Юрия Бугая, Украина 
ХОМЕНКО П.  
Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко, Украина 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
В статье определены роль и место естественнонаучной подготовки будущего 

специалиста физической реабилитации как педагогическую проблему. Обоснованно 
типичные характеристики профессиональной подготовки специалиста выбранной отрасли. 
Проанализированы естественнонаучные знания и их роль и место в профессиональной 
деятельности специалиста физической реабилитации. Классифицированы дисциплины 
естественнонаучного цикла на три группы: биологические, медицинские и обобщающе-
диагноские. Определены типичные черты каждой из групп и обозначены хронологические 
параметры их преподавания в системе подготовки специалиста физической реабилитации. 



ISSN 2075-146X/ Витоки педагогічної майстерності. 2016. Випуск 18 

 6 

Першим етапом упровадження авторського проекту було вивчення ставлення 
громадськості Полтави до проблеми. З цією метою проведено опитування серед 
населення м. Полтава. Респондентами виступили 150 осіб 2-х вікових категорій (18-25 
років та 30-40 років), які відповіли на наступні питання розробленої нами анкети:  

1. Чи влаштовує Вас стан атмосферного повітря на сьогоднішній день? (так, ні). 
2. На Вашу думку, яке джерело забруднення має більший вплив на стан 

атмосферного повітря? (транспорт, промисловість). 
3. Чи змінився стан атмосферного повітря за останні 10 років? (так, ні). 
4. Чи покращиться стан повітря при зменшенні кількості автотранспорту? (так, ні). 
5. Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану атмосферного 

повітря? (так, ні). 
6. Які шляхи вважаєте пріоритетними для покращення автотранспортної системи з 

метою підвищення якості повітря? (перебудова доріг, зміна системи двигунів авто, 
оптимізація системи світлофорної сигналізації). 

Проаналізувавши результати дослідження, ми встановили, що на 1 питання 100 % 
опитуваних з двох груп відповіли «ні». 

На 2 питання з першої групи опитуваних 69% зазначили транспорт, а 31% вказали 
на промисловість. З другої групи – 58% вказали на транспорт, а 42% – на промислові 
об’єкти. Проте, всі закцентували, що з кожним роком кількість промислових об’єктів 
зменшується, а транспортних одиниць – збільшується.  

На 3 питання з першої групи опитуваних 98% вказали, що зміни відбулися, 2% 
сказали про стабільність стану повітря. 100% опитуваних з другої групи вказали, що 
стан повітря змінився, і додали, що динаміка до покращення не спостерігається і 
необхідно терміново приймати рішення для покращення стану повітря. 

На 4 питання з першої групи опитуваних 61% відказали «так», а 39% вказали, що 
ніяких змін не відбудеться. У другій групі 92% сказали «так», а 8% «ні». Це вказує на 
більшу свідомість, спостережливість старшого покоління. 

На 5 питання (Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану 
атмосферного повітря?) 83% опитаних з першої групи відповіли «ні», а 17% відповіли 
«так», з другої групи – 29% погодилися відмовитись від автотранспорту, а 71% – ні. Це 
вказує на рівень культури населення, що є також проблемою, вартою нагального 
вирішення.  

На 6 питання відповіді обох груп опитаних є майже однаковими. З першої групи 61% 
вказали на необхідність перебудови доріг, з другої – 67%; 21% з першої та 18% з другої 
групи вказали на необхідність оптимізації системи світлофорної сигналізації. На 
можливість зміни системи двигунів авто сподіваються 18% з першої та 15% з другої групи. 

Результати опитування узагальнено на рис. 1-2.  
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Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
 
Опитування дало змогу встановити, що старше за віком населення більш 

зацікавлене у покращенні стану атмосферного повітря міста, і дало підстави 
стверджувати, що екологічне виховання молоді потребує нових підходів і педагогічних 
пошуків.  

Необхідне термінове вирішення цього питання та є потреба підвищувати рівень 
екологічної культури нації з метою покращення стану навколишнього природного 
середовища – такий висновок зробили студенти – учасники проекту. 

Загалом же населення Полтави зацікавлене в покращенні стану атмосферного 
повітря, і хоча старше покоління більшою мірою ним стурбоване, проте, як засвідчили 
результати опитування, молодь не залишається осторонь проблеми. 

Другим етапом проекту стали інформаційний пошук та розробка шляхів вирішення 
проблеми. Визначено, що головною метою вдосконалення управління 
автотранспортною системою обласного центру є мінімізація впливу автотранспорту на 
екологічну ситуацію в місті [4]. 

Для дослідження обрано три модельні ділянки  міста, а саме: модельна ділянка № 1 
(перехрестя вул. Соборності, вул. Зіньковська та вул. Халтуріна); модельна ділянка № 2 
(перехрестя вул. Європейська, вул. Рози Люксембург та вул. Кагамлика) і модельна 
ділянка № 3 (Зінківський переїзд). 

Визначено інтенсивність руху автомобільного транспорту, що дало змогу в 
подальшому розробити схему врегулювання руху на модельних ділянках. 

З’ясовано, що на модельній ділянці № 1 за час дослідження рухалося близько 8774 
автомобілів. На модельній ділянці № 2 – 7770 автомобілів та на модельній ділянці № 3 
–  6963 автомобілі.  

На трьох модельних ділянках зафіксовано близько 23507 автомобілів за 
досліджуваний період, тобто, інтенсивність руху в місті є високою. Найбільшу 
інтенсивність руху відзначено на модельній ділянці № 1 (37,3%) та № 2 (33,1%), 
оскільки вони знаходяться у центральній частині міста, найменшу – на модельній 
ділянці № 3 (29,6%), що є окраїнною. Аби усунути надмірну завантаженість 
центральних вулиць автомобільним транспортом, було розроблено схему регулювання 
транспортного руху на трьох модельних ділянках [3]. 

Оскільки на модельній ділянці № 1 зосереджено 12 напрямів руху та шість 
світлофорів, дві стоп-лінії, найкращою пропозицією визнано спорудження 
автомобільного підземного тунелю в двох напрямах по вул. Соборності. Це дозволить 
зменшити інтенсивність руху на даному перехресті через зняття двох стоп-ліній та 
світлофора. 
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на промисловість. З другої групи – 58% вказали на транспорт, а 42% – на промислові 
об’єкти. Проте, всі закцентували, що з кожним роком кількість промислових об’єктів 
зменшується, а транспортних одиниць – збільшується.  

На 3 питання з першої групи опитуваних 98% вказали, що зміни відбулися, 2% 
сказали про стабільність стану повітря. 100% опитуваних з другої групи вказали, що 
стан повітря змінився, і додали, що динаміка до покращення не спостерігається і 
необхідно терміново приймати рішення для покращення стану повітря. 

На 4 питання з першої групи опитуваних 61% відказали «так», а 39% вказали, що 
ніяких змін не відбудеться. У другій групі 92% сказали «так», а 8% «ні». Це вказує на 
більшу свідомість, спостережливість старшого покоління. 

На 5 питання (Чи готові Ви відмовитись від транспорту заради покращення стану 
атмосферного повітря?) 83% опитаних з першої групи відповіли «ні», а 17% відповіли 
«так», з другої групи – 29% погодилися відмовитись від автотранспорту, а 71% – ні. Це 
вказує на рівень культури населення, що є також проблемою, вартою нагального 
вирішення.  

На 6 питання відповіді обох груп опитаних є майже однаковими. З першої групи 61% 
вказали на необхідність перебудови доріг, з другої – 67%; 21% з першої та 18% з другої 
групи вказали на необхідність оптимізації системи світлофорної сигналізації. На 
можливість зміни системи двигунів авто сподіваються 18% з першої та 15% з другої групи. 

Результати опитування узагальнено на рис. 1-2.  
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Рис. 1. Результати опитування 1 групи людей (вік опитаних 18-25 років) 
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Рис. 2. Результати опитування 2 групи людей (вік опитаних 30-40 років) 
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Оскільки на модельній ділянці № 1 зосереджено 12 напрямів руху та шість 
світлофорів, дві стоп-лінії, найкращою пропозицією визнано спорудження 
автомобільного підземного тунелю в двох напрямах по вул. Соборності. Це дозволить 
зменшити інтенсивність руху на даному перехресті через зняття двох стоп-ліній та 
світлофора. 
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In the publication the place and role of natural-scientific training of future specialist in 

physical rehabilitation as a pedagogical problem is determined. Typical characteristics of 
professional training of specialist in the chosen field are grounded. The quality of natural-scientific 
education is defined in the research as the correspondence of quality and quantity features of 
preparedness of specialist in physical rehabilitation to personality, society and state interests which 
reflects the competence, values orientations, and social direction and causes the ability to make 
effective professional activity in the field of preservation and restoration of national health. 
Natural-scientific knowledge in this research is denoted as clear, objective, systematic scientific 
information assimilated to the level of understanding of its external and internal connections and is 
suitable for personal art realization in professional activity. Natural-scientific training of specialist 
in physical rehabilitation is understood as dynamic gaining process of subjective medical-biological 
competences and formation of important professional characteristics and features of personality 
which allow solving the tasks in future professional activity in the field of health preservation. The 
subjects of natural-scientific cycle are divided into three groups: biological, medical and general-
diagnostic. Typical features of each group are determined and chronological options are outlined in 
accordance of their teaching in the system of physical rehabilitation specialist training.   
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імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький 

ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА 
ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М. Р. ЗАВАДСЬКОГО 
(1848-1926) 

У статті висвітлено досягнення сучасних науковців з вивчення 
спадщини Михайла Ромуловича Завадського (1848-1926). Висвітлена 
постать М. Завадського як багатогранного вченого, громадського діяча, 
організатора освіти, директора Єлисаветградського земського реального 
училища, засновника журналу «Педагогічний вісник». Визначено внесок 
М. Завадського у розвиток освітніх процесів на Єлисаветградщині. 

Ключові слова: М. Завадський, історіографія, педагогічна і 
просвітницька діяльність, Єлисаветградське земськое реальне училище, 
журнал «Педагогічний вісник». 

Постановка проблеми, її зв'язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Цілком закономірно, що в період переоцінки та переосмислення існуючих 
істин, головне місце в освіті займає потенціал вітчизняної педагогічної думки. Одним із 
напрямів історико-педагогічних досліджень є вивчення спадщини педагогів минулого. 
Вивчення ідей, поглядів, концепцій визначних культурно-освітніх діячів і педагогів 
минулого збагачує й урізноманітнює наші уявлення про історико-педагогічний процес, 
а відтак сприяє його новому прочитанню, відкриває його нові грані, новий зміст, нові 
цінності досліджень.  

Сучасні вимоги, щодо посилення особистісно орієнтованого принципу у навчанні і 
науці актуалізували концепт персоналізму, який обґрунтовує ідею сприйняття людини 
як самодостатнього індивіда у всій повноті конкретних проявів та закликає до 
реалізації їх творчого потенціалу. Не випадково «персоналістський напрям», що завжди 
був провідним в історико-педагогічній науці, на сучасному етапі помітно активізувався. 

Слід відзначити, що на жаль авторами історико-педагогічних досліджень допоки не 
вдалося адекватно представити педагогічні персоналії відповідно, що до їх реального 
внеску у розвиток вітчизняної педагогічної думки. Плеяда потужних постатей 
української педагогіки Єлисаветградщини другої половини XIX – початку XX ст. 
фактично «випала» з поля зору дослідників. 

Наприкінці ХХ ст. активізуються дослідження регіону, у тому числі й щодо розвитку 
освіти на Єлисаветградщині в різні історичні періоди. Зокрема, на особливу увагу 
сучасних дослідників заслуговують не лише окремі явища тогочасного життя, але й 
діяльність непересічних особистостей, незаслужено призабутих. Цікавою постає 
культурно-освітня спадщина видатного організатора та активного діяча освіти кінця 
XIX – початку XX ст. М. Р. Завадського, який присвятив усе своє життя справі навчання й 
виховання підростаючого покоління.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій із проблеми. Виокремлено не чисельну, але 
перспективну групу публікацій, які присвячені вивченню життєдіяльності визначних 
діячів досліджуваного періоду. Дослідженню спадщини М. Завадського присвячені 
окремі публікації Р. Базаки, В. Боська, І. Чернишенко, О. Чуднова та ін.  

Історіографічний огляд досліджуваної проблеми дозволив встановити, що на даний 
час немає таких наукових досліджень, де було б системно і в повній мірі проаналізовано 
педагогічну та просвітницьку діяльність М. Завадського як предмет вивчення 
науковців.  
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