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Якість підготовки фахівців і Болонський процес 

цей предмет тому, що ВІН потрібен для майбутньої 
роботи (прагматичний мотив), предмет цікавий, спо
нукає думати та вимагає спостережливості (пізнава
льний мотив). Наприкінці експерименту значно збі
льшились показники 1,6, 8, 9, 10, 12, 13,14, 15, 16 
причин. Мотив, заснований на пізнавальній потребі, 
став більш актуальним. 

Причини, значущість яких зросла, такі: отримую 
задоволення при вивченні предмета, просто цікаво, 
предмет сприяє розвиткові загальної культури, пред
мет спонукає думати, предмет вимагає терпіння. 

Отримані дані свідчать про те, що зміни в моти
вації вивчення шкільного курсу математики студен
тами експериментальних груп відбулися в позитив

ному напрямку. Таким чином, наше припущення що
до шляхів і засобів корекції та розвитку позитивної 
мотивації вивчення математики студентами - майбут
німи вчителями математики виявилося правильним. 

Проведене дослідження підтвердило, що поси
лення професійної спрямованості, залучення методів 
проблемного навчання, використання інтерактивного 
навчання, застосування інформаційних (мультимедій
них) технологій, використання психологічних методів 
і прийомів, позитивно впливає на мотивацію навчання 
студентів і, як наслідок, підвищує якість освіти. Сту
денти з позитивною мотивацією навчання мають усі 
можливості стати досвідченими фахівцями, які здобу
дуть визнання на європейському освітньому ринку. 
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Подано до редакції 05.11.07 

В статье изложеньї результати исследования, 
проведенного на базе Института физики и математики 
ЮУГПУ им. К.Д. Ушинского, посвященного опреде-
лению путей и механизмов коррекции и развития пози-
тивной мотивации учебной деятельности студентов -

будущих учителей математики. Автор акцентирует, 
что мотивация учебной деятельности является осно-
вой качественной подготовки специалистов в услови-
ях Болонского процесса. 

811ММАЯУ 
ТЬе агіісіе сіетопзігаіез хоте гезиііз оГте гезеагсН 

Ьеісі оп т е Ьазіз оГ т е Оерагітепі от" РНузісз апо! 
МаїНетаІісз оГ 8оиіН ІЖгатіап 5іаіе Рео!а{>о§іса1 Ііпі-
уегзіїу патесі апег К.О.ІІзНіпзку. ТНе гезеагсН \уа$ 
аеаисаіеа Іо а!е1егтіпіп§ т е \уауз апа тесНапізтз оґ 

соггесііоп апо! сіеуеіортепі оґ розіїіуе тоііуаііоп от 
еаисаііопаї асііуігу оГ зіисіепіз - тиіиге ІеасНегз оГ 
МаїНетатісз. ТНе аитог етрНазігез таї тоїіуаііоп от* 
есіисай'опаї асп'уігу із т е Ьазіз оГ ргоїоипсі тгаіпіп§ оГ 
зресіаіізіз УУІІНІП іНе ігате\Уогкз от"Во!о§па ргосезз. 

Науковий керівник: к. пед. н., в.о. доц. К.В. Нєдялкова. 

Р.Г. Андрійчук, Р.Ю. Васильєва 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ 

ПОВЕДІНКИ ШКОЛЯРІВ У ЗОНІ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ 

ВПЛИВ негативних факторів навколишнього сере
довища - одна з основних причин захворюваності на
селення. Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до 
екологічної напруженості в певних регіонах України. У 
деяких областях радіаційний фактор у поєднанні з со
ціальними, економічними, гігієнічними проблемами, 
які існували раніше та виникли в результаті аварії, ста
ли основним етіопатогенетичним чинником захворю
ваності населення [5: 104]. Вивчення впливу цих змін 
на здоров'я людини та зменшення їх негативних нас

лідків є однією з нагальних проблем світової науки. 
Різні аспекти вивчення радіаційної безпеки знай

шли своє відображення в роботах як вітчизняних, так і 
зарубіжних авторів. Організаційно-педагогічні умови 
навчально-виховного процесу в районах Чорнобильської 
аварії вивчали В.Биков, В.Кукуруза, В.Лисенко, І.Літяга, 
В.Чужикова; питання радіаційно-гігієнічної освіти роз
крили В.Грабовський, Т.Глазко; вплив радіаційного 
опромінення на здоров'я людини досліджували В. Глаз-
ко, І.Акоєв, 1.Височина, А. Коваленко, КЛогановський, 

"Наука і освіта", №1-2, 2008 14 



Яіїсть підготовки фахівців і Болонський процес 

Т.Макієнко, А.Дубчак, Д. Стернгласс; питання виведен
ня радіонуклідів із організму та харчування в зоні радіа
ційного забруднення розглядали В.Корзун, І.Лось, 
О.Честов, В.Сагло, А. Парац, В.Ванханен та інші. 

Пропоновані проблеми є особливо актуальними і 
стосовно наших досліджень. Метою нашої роботи є 
обгрунтування проблеми підготовки майбутніх учите
лів до формування безпечної поведінки школярів у 
зоні радіаційного контролю. 

Особливість Чорнобильської катастрофи поляга
ла у сумарній дозі радіації, направленій на значний 
контингент населення, постійній дії підвищених рів
нів опромінення. Відсутність та неповне і несвоєчасне 
забезпечення заходів радіаційного захисту призвело 
до недостатнього впровадження превентивних мето
дів захисту населення. 

Дослідники, зокрема Ю.Москальов, І.Василенко, 
Т.Макієнко, зазначають про вплив на людину ком
плексу іонізуючого та ультрафіолетового опроміню
вання, хімічних факторів, куріння, вживання кави. Дія 
малих доз радіації в поєднанні із зазначеними факто
рами, які прийнято називати в онкології зміненим 
способом життя, на фоні мутагенних та рекомбіно-
генних ефектів, спричинених радіацією та відповід
ними факторами ризику, можливо, є одним із негати
вних чинників впливу на людину [2: 77]. 

Внаслідок тривалого радіаційного опромінення 
нервова система мешканців, що потерпіли внаслідок 
аварії на ЧАЕС, характеризується надмірними наванта
женнями, що може вплинути на майбутній генофонд 
нації. Такі ж самі тенденції простежуються відповідно 
до результатів дослідження функціонального стану ор
ганізму студентів Житомирського державного універси
тету. У процесі роботи використовувалися методики 
дослідження працездатності людини авторів В. Джиги-
рея та В.Жидецького, адаптовані відповідно до предста
влених у публікаціях рекомендацій [1: 216-217;4]. Наве
дено діаграми порівняльного аналізу функціонального 
стану організму студентів (серцево-судинна та нервова 
системи), що мешкають у зоні радіологічного контро
лю та відповідно мешканців так званої „чистої зони". 

Розв'язання аспектно визначених нами вище 

проблем варто пов'язувати з екологічними, медични
ми, гігієнічними, демографічними, соціальними, пси
хологічними, географічними особливостями конкрет
ного регіону, а також з освітою, зі способом життя та 
діяльності людей. Суттєвим є засвоєння певних алго
ритмів і технологій діяльності: аналіз ситуації, само
визначення, розробка програм дій, засвоєння засобів 
збереження власного здоров'я. Розв'язання відповід
них завдань, на нашу думку, пов'язане з формуванням 
навичок безпечної поведінки у мешканців зони радіо
логічного контролю. Підготовка студентів набуває 
пріоритетного значення в системі наступного станов
лення їх як учителів та вихователів. Процес форму
вання безпечної поведінки мешканців зони радіологі
чного контролю розглядається в напрямках: 

- формування свідомого ставлення щодо безпеч
ної поведінки в зоні радіологічного контролю; 

- широке роз'яснення згубних наслідків для здо
ров'я людини забрудненого радіоактивними атомами 
хімічних елементів середовища; 

- набуття необхідних навичок безпечної поведін
ки у сфері життя й діяльності в зоні радіологічного 
контролю. 

Для реалізації визначених напрямків формування 
безпечної поведінки в зоні радіологічного контролю 
вчитель сам повинен володіти необхідними знаннями, 
уміннями та навичками безпечної життєдіяльності в 
забруднених районах. 

Для визначення рівня сформованості у студентів 
умінь та навичок із питань радіаційної безпеки було 
проведено тестування. Визначено чотири рівня сфор
мованості вмінь та навичок майбутніх педагогів щодо 
безпечного поводження та корекції поведінки учнів: 
високий, середній, достатній, низький. 

Студенти з високим рівнем сформованості зазна
чених умінь та навичок характеризувалися глибокими 
та міцними знаннями з проблем радіаційного захисту 
в зоні радіаційного забруднення. Вони володіли вмін
нями та навичками надання допомоги вихованцям з 
питань збереження, зміцнення їхнього здоров'я на 
забрудненій території та дотримання вимог харчуван
ня і радіаційної безпеки на практиці. 

Діаграма 1. Порівняльний аналіз стану серцево-судинної 
системи студентів 

КІЛЬКІСТЬ студентів 

1 2 1 2 1 2 

відмінний стан добрий стан незадовільний стан 
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Діаграма 2. Порівняльний аналіз стану нервової 
системи студентів 

задовільний стан добрий стан відмінний стан 

Студенти із середнім рівнем сформованості вмінь 
та навичок характеризувалися певними знаннями з 
проблем радіаційного захисту, володіли достатніми 
вміннями і навичками радіаційної безпеки та збере
ження здоров'я, однак були недостатньо послідовни
ми у їх дотриманні. 

Студенти з достатнім рівнем сформованості 
вмінь та навичок з радіаційної безпеки характеризу
валися недостатньо повними, розрізненими знаннями 
з питань радіаційного захисту; їх поведінка, як прави
ло, не відповідала вимогам проживання в зоні забруд
нення. Студенти володіли певними уміннями і навич
ками збереження і зміцнення здоров'я на забрудненій 
території, однак дотримувалися вимог харчування та 
гігієни відповідно до рекомендацій інших. 

Студенти з низьким рівнем зазначених умінь та 
навичок характеризувалися розрізненими знаннями з 
основ радіаційного захисту. Частина з них майже не 
володіла уміннями та навичками збереження і зміц
нення здоров'я в умовах радіаційного опромінення, 
практично не дотримувалася гігієнічних вимог. 

В експерименті взяло участь 98 студентів (експе
риментальна та контрольна групи). 

Враховуючи географічне розташування Жито

мирського державного університету, на кафедрі охо
рони праці університету розроблена методика прове
дення лекцій, практичних, лабораторних робіт з теми: 
"Радіаційна безпека". Вивчення цієї проблеми склада
ється з п'яти навчальних частин, які базуються на гео
графічних особливостях регіону, завданнях соціаль
ного захисту, збереженні здоров'я та адаптації насе
лення, що мешкає в забрудненій зоні (схема 1). 

Перша навчальна частина "Фізичні основи радіа
ційної безпеки" спрямована на актуалізацію набутих 
під час навчання у школі знань. У ході лекції студе
нти знайомляться з схемою будови та принципами 
роботи атомного реактора, з процесом радіоактивно
го розпаду. Самостійно студенти вивчають типи іо
нізуючого випромінювання, дози та шляхи опромі
нення. Результатом роботи є складання схем, опор
них конспектів, звітів. Контроль проводиться у вигля
ді тестування. 

У другій навчальній частині ("Вплив радіаційно
го випромінювання на біологічні структури") розгля
даються питання видозміни органів та тканин людини 
при опроміненні, генетичні наслідки та наслідки дії 
малих доз радіації. Формами роботи є практичні та 
індивідуальні завдання. 

Діаграма 3 Результати констатуючого експерименту 
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Тема ''Радіаційна безпека" 
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Схема 1 
Під час занять студенти набувають навичок про

гнозування впливу різних доз опромінення на здоров'я 
людини, роботу органів, перелік можливих хвороб. 
Значна увага приділяється наслідкам впливу малих доз 
опромінення на здоров'я школярів. Теоретичні знання 
зіставляються із власними результатами дослідження 
захворювання учнів різних районів області, що здійс
нено у ході педагогічної практики. Аналіз результатів 
дослідження презентується у вигляді повідомлень, до
повідей, рефератів, інформаційних листків тощо. 

Великою значення для правильного вибору мо
делі поведінки в умовах радіаційного ризику набуває 
радіаційно-гігієнічна освіта. Це, згідно з нашими дослі
дженнями, обумовило формування третьої навчальної 
частини - "Радіаційно-гігієнічні основи радіаційної без
пеки". Взагалі, під радіаційно-гігієнічною освітою розу
міють цілісну систему заходів у контексті загальної 
освіти і виховання населення, спрямованих на форму
вання певного рівня гігієнічних знань із питань радіа
ційного захисту і пов'язаних із ними умінь та навичок 
практичної життєдіяльності в умовах радіоактивного 
забруднення. Соціологічні опитування засвідчили дуже 
низький рівень цих знань як у безпосередніх учасників 
ліквідації аварії на ЧАЕС, так і загалом у всього насе
лення України [6, 34]. Ефективними формами роботи 
при вивченні пропонованої навчальної одиниці є мініле-
кція, практична, самостійна робота, круглий стіл. На 
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лекції роз'яснюють сутність поняття радіаційно-
гігієнічна освіта, розглядають основні санітарно-
гігієнічні вимоги до режиму роботи, параметрів оточую
чого середовища, рівнів забруднення радіонуклідами 
різних предметів тощо. Самостійна робота передбачає 
групові завдання пов'язані з майбутньою педагогічною 
спеціалізацією. Зокрема, це складання розкладу занять 
на тиждень, режиму дня учнів, плану проведення турис
тичних походів з урахуванням вимог безпеки тощо. При 
виконанні відповідних завдань значна увага приділялася 
психолого-фізіологічним особливостям мешканців зони 
радіологічного контролю (швидка втомлюваність, нете
рпимість, відчуженість, подразливість, імпульсивність, 
порушення імунної системи тощо). 

Одним із основних аспектів радіаційно-
гігієнічної освіти є пояснення раціону харчування. 
Враховуючи суттєвість харчування для збереження 
здоров'я та зменшення опромінення організму люди
ни, ці питання виділені нами в окрему навчальну час
тину під назвою "Харчування та методики збереження 
здоров'я в зоні радіаційного забруднення". Спеціаліс
ти визначають, що в населення, яке проживає на за
брудненій території, основними шляхами надходжен
ня радіонуклідів до організму є органи травлення. 
Проте, незалежно від шляхів надходження, радіонук
ліди певною мірою всмоктуються та розподіляються 
по всьому організму, накопичуючись у різних його 
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органах. Після інкорпорації радіоактивні речовини 
виводяться з організму із різною швидкістю [3]. 

Характерною особливістю є те, що через постійну 
циркуляцію радіонуклідів в організмі всі органи та тка
нини підпадають під вплив внутрішнього опромінення. 
Зміст цієї навчальної одиниці визначає систему знань, 
яка грунтуються на вивченні особливостей шляхів 
опромінення організму. Комплекс захисних заходів, а 
саме: нормування припустимого рівня забруднення хар
чових продуктів і сировини, заборона або обмеження 
споживання продуктів місцевого виробництва, заміна їх 
на такі, що привезені з екологічно чистих регіонів, агро
хімічні заходи та інше дозволили в десятки разів знизити 
дозу внутрішнього опромінення. Проведення агрохіміч
них заходів дало можливість знизити перехід радіонук
лідів у системі фунт - рослини. Відповідно знижується 
не тільки перехід радіонуклідів, а й біологічно необхід
них макро- і мікроелементів (кобальту, цинку, заліза, 
міді, марганцю, йоду тощо), що призводить до росту 
захворювання рослин, тварин і людини [7: 38]. Усе це 
зумовило необхідність розробки не тільки радіозахисно
го, а й лікувально-профілактичного харчування насе
лення, яке мешкає на забрудненій території. 

Тому важливо вирішити питання: 
- постачання продуктів з мінімальним радіоакти

вним забрудненням; 
упровадження технології обробки харчових 

продуктів із метою зниження вмісту радіонуклідів; 

обмеження їх накопичення в організмі; 
- стимуляцію різними видами діяльності насе

лення щодо виведення радіонуклідів із організму; 
- формування безпечної поведінки заради збіль

шення опору організму до несприятливих факторів. 
Під час лабораторних робіт студентам пропону

ється скласти добовий раціон харчування для мешкан
ців зони забруднення із врахуванням рекомендацій: 
кількості необхідних мікроелементів, обробки продук
тів для зменшення вмісту радіонуклідів, необхідної 
енергетичної цінності продуктів, їх переліку тощо. 
Проведення відповідних тренінгів після практичних 
занять дозволило студентам засвоїти комплекси фізич
них вправ та методів релаксації, які сприяють зміцнен
ню як фізичної, так і психічної складових здоров'я. 

Навички безпечної поведінки здобуваються людь
ми в ході різноманітних видів діяльності. Кожен може 
стимулювати також пізнавальну діяльність інших, їх 
самостійну роботу з різними джерелами інформації. Це 
обумовило в ході нашого дослідження вибір такого 
методу, як ділова гра для вивчення базису "Норматив
но-правових основ радіаційної безпеки". Студенти не 
тільки ознайомилися з нормативно-правовою базою 
радіаційного захисту, а й отримали знання щодо при
йняття доцільних, обгрунтованих рішень у конкретних 
життєвих ситуаціях, відстоювання своїх прав щодо 
виконання законів про захист населення постраждало-
го внаслідок аварії на ЧАЕС тощо. 

Діаграма 4 Результат формуючого експерименту 

В контрольна група 
• експериментальна група 

середній достатній 
рівні сформованості 

Ефективність розробленої методики підтверджу
ється даними формуючого експерименту. Варто за
значити, що контрольна група вивчала питання радіа
ційної безпеки за звичайною методикою, експеримен
тальна група - за поданою вище методикою. В експе
риментальній групі якісний показник (високий та се
редній рівень сформованості вмінь та навичок із пи
тань радіаційної безпеки) збільшився на 27,6%, у кон
трольній групі на 15,4%. 

Вважаємо за доцільне продовжувати дослідження 

низький 

за такими напрямами: 
1) зміцнення здоров'я школярів, які мешкають в 

зоні радіологічного контролю проводити на всіх сту
пенях освіти; 

2) підготовку студентів до формування безпеч
ної поведінки школярів у зоні радіологічного контро
лю проводити відповідно до вимог радіаційно-
гігієнічної освіти; 

3) підготовку студентів здійснювати не тільки 
на теоретичному, а й на практичному рівні. 
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Ціль статті полягає в обгрунтуванні необхідності 
здорового способу життя студентів, оскільки здоров'я 
- є запорукою їх якісної підготовки. 

Щодо аналізу останніх досліджень і публікацій. 
Актуальність даного дослідження обумовлена потре
бою людини та суспільства у здоров'язбереженні мо
лоді. Довгі роки молодь знаходиться у навчальних 
закладах, і тому ціннісне ставлення до здоров'я не мо
же формуватися без участі викладачів. Впродовж пев
ного часу наша освіта не приділяла належної уваги 
зміцненню, збереженню і розвитку здоров'я молоді, не 
вивчала вплив педагогічного процесу на їх фізичний та 
психічний стан, не розглядала освітні технології з точ
ки зору здоров'язберегаючої спрямованості. 

Перебудова системи освіти, інтеграція в європей
ський освітній простір поставила перед вищою шко
лою задачі докорінно, всебічно поліпшити якість 
професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Проте необхідно зазначити, що для розв'язання 
проблеми здоров'я молоді склалися необхідні науково-
теоретичні передумови. Вони відображені у працях фі
лософів та соціологів (Ю.Лисицин, О.Сахно, О. Кудряв-
цева, І.Федь, І.Смирнов, С.Горчак, С. Блажей, Л. Сущен-
ко, Л.Рубіна), психологів (В.Ротенберг, С. Бондаренко, 
В.Леві, Ю.Орлов, С. Дерябо, В.Ясвін), педагогів (Г.Го-
лобородько, Г. Максименко, Л. Заплатников, В. Колба-
нов, В.Александрова, О.Блінов, В. Воронцова, Г.Зайцев, 
Н.Новікова), медиків (М. Амосов, Г. Апанасенко, 
Л.Безматерних, В.Войтенко, Н. Кисельова, Н.Борисенко, 
Т.Бородюк, Л.Водогреєва, Д. Буяновський), спеціалістів 
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