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СТАТИСТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДО 
ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ МОЗКУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Анотація. У статті наведено результати педагогічного експерименту, пов’язаного з впровадженням моделі 

формування готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування функціональної асиметрії мозку у професійній 
діяльності. Майбутні вчителі основ здоров’я відповідно до спеціалізації мають професійні здібності, вміння, навички, які 
дозволяють їм розв’язувати під час професійної діяльності проблему застосування функціональної асиметрії мозку учнів. 
Дослідження дозволило визначити готовність майбутніх учителів основ здоров’я до застосування функціональної асиметрії 
мозку людини у професійній діяльності як результат їхньої професійної підготовки, що означає інтегральну соціально 
значущу особистісну якісну характеристику вчителя основ здоров’я, яка поєднує мотивацію враховувати  функціональну 
асиметрію мозку усіх учасників освітнього процесу (мотиваційний компонент); нейропсихологічні знання та знання про 
експериментально апробовані освітні методики латерального спрямування (когнітивний компонент); уміння органічно їх 
інтегрувати в цілісний освітній процес окремої вікової групи і всього закладу освіти (діяльнісний компонент); здібності, які 
забезпечують рефлексію застосування функціональної асиметрії мозку людини та ефективності вирішення поставлених 
професійних завдань (рефлексивний компонент). Відповідно до компонентів нами виділені критерії та показники готовності: 
ціннісно-мотиваційний (показник – мотивація застосовувати ФАМ); пізнавальний (показник – нейропсихологічна 
обізнаність); поведінковий (показники – уміння латеральної діагностики, уміння латерального супроводу уроку); оцінний. 
критерій (показник – здатність до рефлексії); рівні: інтуїтивний, базовий, усвідомлений. Якісні й кількісні зміни за кожним із 
показників відображені у динаміці рівнів сформованості готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
функціональної асиметрії мозку людини у професійній діяльності контрольної та експериментальної груп (аналіз проведено 
на рівні значущості 0,05). 

Ключові слова: майбутній учитель основ здоров’я, функціональна асиметрія мозку людини, модель формування 
готовності, критерії сформованості готовності, статистичний аналіз. 

 
Постановка проблеми. У зв’язку з реформуванням системи освіти велика увага приділяється розвитку індивідуальності, 

вихованню гармонійної особистості, що є запорукою прищеплення учням ЗЗСО навичок здорового способу життя та безпечної 
поведінки. Особливого значення набувають дослідження, обумовлені необхідністю розробки стратегії диференційованого 
підходу щодо розвитку дітей з урахуванням їх віку, статі, індивідуальних особливостей.  

Функціональна асиметрія мозку є однією з найсуттєвіших особливостей індивідуальності людини, її успішності у навчанні, 
що визначає особливості сприйняття інформації, пам’яті, стратегію мислення, емоційну сферу особистості. Шкільні методики 
навчання тренують і розвивають переважно ліву півкулю, ігноруючи принаймні половину можливостей дитини. Оптимальні 
психолого-педагогічні умови для реалізації потенційних можливостей дитини, для створення ситуації успіху повинні формуватися 
з урахуванням мозкової організації пізнавальних процесів. Наслідки недостатнього впровадження в освітній процес такого 
диференційованого підходу спричинюють зростання рівня захворюваності дітей, а це, відповідно, впливає на формування 
дорослої людини, майбутні показники її репродуктивного, фізичного, психічного та соціального здоров’я. Статистичні дані МОЗ 
свідчать, що приблизно 75 % захворювань дорослих є наслідком умов життя в дитячі та юнацькі роки, зокрема умов навчання. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх 
навчальних закладів 12-річної школи» № 132 від 23.02.2004 р. у навчальному плані ЗЗСО передбачено обов’язкове 
запровадження навчального предмету «Основи здоров’я», що інтегрує знання з валеології й безпеки життєдіяльності та має на 
меті навчити школярів вести здоровий спосіб життя.  
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Відповідно, перехід до гуманістичної парадигми в освіті обумовлює необхідність розробки та впровадження нових 
технологій навчання, що враховують індивідуальні психофізіологічні особливості не тільки праворуких, а й ліворуких дітей. А саме 
майбутні вчителі основ здоров’я відповідно до спеціалізації мають професійні здібності, вміння, навички, які дозволяють їм 
розв’язувати під час професійної діяльності проблему застосування функціональної асиметрії мозку учнів. 

 Аналіз актуальних досліджень. Теоретико-методологічні основи професійної підготовки майбутніх учителів основ 
здоров’я висвітлено у дослідженнях таких науковців: В. Бобрицька, Ю. Бойчук, М. Гончаренко, М. Гриньова, О. Кабацька, 
Т. Куйдіна, І. Корженко, Н. Самойлова, В. Шахненко, О. Шевчук та ін.  

Важливими для нашого дослідження є роботи, орієнтовані на: вирішення проблеми індивідуального розвитку школяра 
(Л. Божович, П. Гальперін, Дж. Дьюї, Л. Занков, З. Колмикова, А. Матюшкін, С. Рубінштейн, Н. Тализіна, Д. Ельконін, І. Якиманська 
та ін.); дослідження особливостей міжпівкульної взаємодії (Б. Ананьєв, В.  Аршавський, В. Клименко, М. Ковязіна, В.  Коновалов, 
Е.  Костандов, О. Лурія, В. Соболєв, С. Соболєва та ін.); дослідження функціональної асиметрії мозку (Н. Брагіна, Т. Доброхотова, 
Г. Дейч, В. Клименко, Р. Сперрі, С.  Спрінгер, Є. Хомська, А. Чуприкова та ін.); теорію еволюційного змісту асиметрії В. Геодокяна; 
дослідження педагогічного аспекту двопівкульного мислення (Н. Маслова, М. Гончаренко, Т. Ульянова, Н. Січко, С. Терно, 
О. Соболєва, Л. Татарникова, В. Жохов, С. Карпенчук та ін.). 

На відміну від педагогіки, суміжні науки вже давно володіють знаннями фізіологічних процесів, що лежать в основі 
навчання. Але у процесі підготовки вчителів основ здоров’я вивчення психофізіологічних процесів здійснюється без ретельного 
аналізу, без опори на знання глибинних, основоположних процесів, що відбуваються в структурах мозку і психіки. Отже, проблема 
підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування функціональної асиметрії мозку у професійній діяльності є 
недостатньо дослідженою.  

Мета статті. Представити кількісний та якісний аналіз стану підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
функціональної асиметрії мозку у професійній діяльності після експериментального впровадження моделі формування такої 
готовності. 

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз монографій, дисертаційних досліджень, статей, матеріалів науково-практичних 
конференцій, психолого-педагогічної, методичної, спеціальної літератури з проблем підготовки вчителів основ здоров’я, 
упроваджень нових освітніх технологій диференціації навчання та застосування функціональної асиметрії мозку людини у 
освітній процес, законодавчої та нормативної документації з питань вищої освіти з метою визначення нормативної бази 
дослідження і впровадження його результатів; узагальнення та систематизація вітчизняного та зарубіжного досвіду підготовки 
вчителів основ здоров’я, особистого педагогічного досвіду впровадження функціональної асиметрії мозку людини у освітньому 
процесі; моделювання освітнього процесу для побудови моделі підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
функціональної асиметрії мозку людини у професійній діяльності; порівняльний аналіз, систематизація, моделювання змісту, 
форм, методів, визначення понятійно-категоріального апарату для обґрунтування надання та розвитку знань у сфері 
функціональної асиметрії мозку людини; емпіричні: педагогічне анкетування, опитування, бесіди з учителями, студентами, 
спостереження за освітнім процесом і результатами вивчення професійно орієнтованих дисциплін майбутніми вчителями основ 
здоров’я з метою їх професійної підготовки до функціональної асиметрії мозку людини, методи перевірки якості освіти; методи 
математичної статистики для обробки даних та результатів педагогічного експерименту: t-критерій Стьюдента для оцінки 
ефективності моделі підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування функціональної асиметрії мозку людини у 
професійній діяльності. 

Виклад основного матеріалу.  Аналізуючи професійну підготовку майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
функціональної асиметрії мозку людини у професійній діяльності ми встановили, що рівень сучасної професійної підготовки 
майбутнього вчителя основ здоров’я відповідає виробничим функціям та типовим завданням професійної діяльності. Зміст 
професійної підготовки майбутніх учителів основ здоров’я у ЗВО до 2018 року був регламентований Галузевим стандартом вищої 
освіти України з напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини», галузі знань – 0102 «Фізична культура, спорт та здоров’я 
людини», а з 2018 року підготовка майбутніх учителів основ здоров’я здійснюється за  освітньо-професійною програмою 
бакалавра спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія). Професіограма вчителя основ здоров’я вимагає 
дотримання гігієнічних вимог до освітнього процесу; проведення основних профілактичних заходів, спрямованих на збереження 
і підвищення рівня здоров'я учнів; розуміння методів функціональної діагностики здоров'я організму в цілому і окремих його 
функціональних систем, методів корекції фізичних і психічних вад донозологічного рівня; знання основ безпечної життєдіяльності 
школярів і надання першої медичної допомоги в невідкладних станах; запровадження методик розвитку фізичних і психічних 
якостей учнів; використання методик організації безпечного дозвілля учнів; планування навчального навантаження на учнів з 
урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей фізичного здоров'я та психоемоційного стану; використання 
різноманітних методик проведення уроків і контролю знань, які забезпечують зменшення негативного впливу «шкільного стресу» 
на здоров'я і успішність учнів. Проте теоретичний аналіз дозволив виявити відсутність у системі професійно значущих якостей 
майбутнього педагога  з основ здоров’я здатностей щодо розв’язання професійних проблем і завдань застосування 
функціональної асиметрії мозку людини. 

Систематизація опрацьованої психолого-педагогічної та науково-методичної літератури [1-6], аналіз навчальних планів з 
підготовки майбутніх учителів основ здоров’я [7] дозволили визначити готовність майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування функціональної асиметрії мозку людини у професійній діяльності як результат їхньої професійної підготовки, що 
означає інтегральну соціально значущу особистісну якісну характеристику вчителя основ здоров’я, яка поєднує мотивацію 
враховувати  функціональну асиметрію мозку усіх учасників освітнього процесу (мотиваційний компонент); нейропсихологічні 
знання та знання про експериментально апробовані освітні методики латерального спрямування (когнітивний компонент); 
уміння органічно їх інтегрувати в цілісний освітній процес окремої вікової групи і всього закладу освіти (діяльнісний компонент); 
здібності, які забезпечують рефлексію застосування функціональної асиметрії мозку людини та ефективності вирішення 
поставлених професійних завдань (рефлексивний компонент). Відповідно до компонентів нами виділені критерії та показники 
готовності: ціннісно-мотиваційний критерій (показник – мотивація застосовувати ФАМ); пізнавальний критерій (показник – 
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нейропсихологічна обізнаність); поведінковий критерій (показники – уміння латеральної діагностики, уміння латерального 
супроводу уроку); оцінний. критерій (показник – здатність до рефлексії); рівні сформованості готовності: інтуїтивний, базовий, 
усвідомлений. 

Побудована система критеріїв та показників вимагає схарактеризувати визначення описаних рівнів, а тому зупинимося на 
методиках, які обумовили одержані у подальшому результати педагогічного експерименту (табл. 1).  

Таблиця 1 
Методики оцінки критеріїв сформованості компонентів готовності 

Критерії 
сформованості 

Показники Методики оцінки критеріїв сформованості 

Ціннісно-
мотиваційний 

Мотивація застосовувати ФАМ 
Дослідження мотивації професійного навчання студентів за 
В.Г. Каташевим і статистична оцінка середніх за критерієм Стьюдента  

Пізнавальний Нейропсихологічна обізнаність Тестування та аналіз середніх за критерієм Стьюдента 

Поведінковий 
 
 

Уміння латеральної діагностики 
Лабораторна робота на складання індивідуального профілю 
асиметрії дитини та аналіз середніх за критерієм Стьюдента 

Уміння латерального супроводу 
уроку 

Системи вправ на побудову фрагментів уроку із застосуванням ФАМ, 
експертна оцінка (коефіцієнт конкордації, критерій Пірсона) та аналіз 
середніх за критерієм Стьюдента 

Оцінний Здатність до рефлексії 
Діагностика рівня самоаналізу професійно-педагогічної діяльності за 
Л.В. Бережновою і статистична оцінка середніх за критерієм 
Стьюдента 

 
У результаті констатувального експерименту нами встановлено, що формування готовності майбутніх учителів основ 

здоров’я до застосування функціональної асиметрії мозку людини у професійній діяльності ускладнюється кількома проблемами, 
які можна узагальнити у таких тезах:  

 низький рівень теоретичної підготовленості студентів щодо застосування функціональної асиметрії мозку людини у 
професійній діяльності; 

 недостатній рівень базової підготовленості майбутніх учителів основ здоров’я для застосування функціональної 
асиметрії мозку людини у професійній діяльності; 

 недостатня кількість часу для відпрацьовування навичок та вмінь застосування функціональної асиметрії мозку 
людини у професійній діяльності; 

 недостатня увага виконанню інноваційних завдань більш високого рівня складності щодо застосування 
функціональної асиметрії мозку людини у професійній діяльності. 

Тому доцільним було створення та запровадження авторської моделі формування готовності майбутніх учителів основ 
здоров’я до застосування функціональної асиметрії мозку людини у професійній діяльності. 

Для перевірки ефективності моделі підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування функціональної 
асиметрії мозку людини у професійній діяльності було організовано і проведено наступний етап експерименту – формувальний. 
Для цього було виокремлено контрольну (n = 102 особи) та експериментальну групи (n = 96 осіб). Студенти контрольної групи 
навчалися за традиційними найбільш поширеними підходами до викладання дисциплін.  

Під час побудови професійної підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування функціональної асиметрії 
мозку людини у професійній діяльності ми розробили такі загальні вимоги. 

1. Підготовка до застосування функціональної асиметрії мозку має базуватися на сучасних наукових досягненнях 
валеології; таким чином, учитель основ здоров'я під час здійснення освітнього процесу спрямовує дії на збереження та зміцнення 
здоров'я об’єктів навчання. 

2. Створення підґрунтя до застосування функціональної асиметрії мозку слід виконувати шляхом раціонального 
поєднання наукових знань щодо людини та оточуючого середовища (природи) як сукупне та послідовне використання здобутих 
знань із таких предметів, як хімія біологія, психологія, педагогіка, фізіологія. 

3. Підбір методів для застосування функціональної асиметрії мозку повинен складатися з комплексних характеристик, 
що необхідно для збереження та зміцнення усіх складових здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного). Із метою 
впливу на ці складові здоров'я використовують такі елементи: для фізичного – вправи на моторику кінцівок, для психологічного 
– визначення функціональної асиметрії мозку та релаксація, для соціальної – взаємозв’язок між людьми з урахуванням їхньої 
функціональної асиметрії, духовне самопізнання та саморозвиток.  

4. Розробка системи підготовки застосування функціональної асиметрії мозку повинна спиратися не лише на 
психологічні фактори, але й на фізіологічні особливості людини. 

5. Методи та прийоми слід підбирати так, щоб враховувати особливості психологічної конфігурації та фізіологічні 
особливості – залежно від віку та біоритму організму людини. 

6. Визначення методик функціональної асиметрії мозку повинно враховувати не лише психо- й фізіологічні особливості, 
але й предмет викладання. Проте підібрати ефективні вправи та завдання можна за будь-яких умов. 

З метою підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування функціональної асиметрії мозку у професійній 
діяльності нами було здійснено модернізацію курсів («Анатомія людини», «Моральні та духовні основи здоров’я», «Психологія», 
«Педагогіка», «Методика навчання основ здоров’я»); розроблено спецкурс «Педагогічні аспекти застосування функціональної 
асиметрії мозку людини»; використано форми (проблемні лекції, семінари, круглі столи, лабораторні роботи, проєкти, 
конференції, on-line-навчання, майстер-класи, тренінги, самостійна робота), методи (бесіди, розповіді, методи аналізу соціальної 
ситуації, «відкритої трибуни», «незакінчених речень», інтерв’ювання, анкетування, розв’язання педагогічних ситуацій, дискусії, 
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диспути, метод інциденту, метод аналогій, кейс-метод, «круглий стіл», «мозковий штурм», ігрові, самодіагностика, складання 
нейрохарактеристик учнів тощо) та засоби (опорні схеми, таблиці, ІТ) навчання. 

Загальну динаміку рівнів готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування функціональної асиметрії мозку 
людини у професійній діяльності за кожним з п’яти показників наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Динаміка рівнів готовності майбутніх учителів основ здоров’я, (%) 

Критерій та показник Рівні сформованості КГ ЕГ 

Ціннісно-мотиваційний критерій 

Показник П1  
"Мотивація застосовувати ФАМ" 

інтуїтивний -24,5 -26,1 

базовий -1,0 -4,1 

усвідомлений 25,5 30,2 

Пізнавальний критерій 

Показник П2  
"Нейропсихологічна обізнаність" 

інтуїтивний -17,6 -23,9 

базовий 8,8 12,5 

усвідомлений 8,8 11,4 

Поведінковий критерій 

Показник П3  
"Уміння латеральної діагностики" 

інтуїтивний -24,5 -25,0 

базовий 13,8 4,2 

усвідомлений 10,7 20,8 

Показник П4  
"Уміння латерального супроводу уроку" 

інтуїтивний -15,6 -17,7 

базовий 2,9 2,1 

усвідомлений 12,7 15,6 

Оцінний критерій 

Показник П5  
"Здатність до рефлексії" 

інтуїтивний -8,8 -14,6 

базовий -3,9 -4,2 

усвідомлений 12,7 18,8 

 
Отже, проведений статистичний аналіз результатів педагогічного експерименту підтвердив позитивну динаміку у рівнях 

сформованості готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування функціональної асиметрії мозку людини у 
професійній діяльності в контрольній і в експериментальній групах.  

Висновки. Аналіз  результатів проведеного експерименту засвідчив успішність реалізації авторської моделі формування 
готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування функціональної асиметрії мозку людини у професійній діяльності. 
На початку експерименту сформованість готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування функціональної асиметрії 
мозку людини у професійній діяльності перебувала переважно на інтуїтивному та базовому рівнях. Визначено, що рівень 
сформованості компонентів готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування функціональної асиметрії мозку 
людини у професійній діяльності вимагає підвищення і вдосконалення шляхом підготовки студентів до виконання фахових 
завдань і дій, яку запропонували в межах формувального експерименту. Підготовку проводили в експериментальних групах, 
контрольна група навчалася за звичайним навчальним планом. Якісні й кількісні зміни за кожним із показників відображені у 
динаміці рівнів сформованості готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування функціональної асиметрії мозку 
людини у професійній діяльності контрольної та експериментальної груп (аналіз проведено на рівні значущості 0,05). Отже, 
підтверджено ефективність запровадженої моделі формування майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
функціональної асиметрії мозку людини у професійній діяльності. 
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STATISTICAL RESULTS OF IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF TRAINING FUTURE TEACHERS OF FUNDAMENTALS OF HEALTH TO 

THE APPLICATION OF FUNCTIONAL ASYMMESTRY OF MYSTERY 
 D. Stroilova 

Karazin Kharkiv National University, Ukraine 
Abstract. The article presents the results of a pedagogical experiment related to the introduction of a model for forming the 

readiness of future teachers of the basics of health to apply functional asymmetry of the brain in professional activities. Future teachers 
of basic health in accordance with the specialization have professional abilities, skills, abilities that allow them to solve the problem of 
applying the functional asymmetry of students' brains during their professional activities. The study allowed to determine the readiness 
of future teachers of basic health to apply functional asymmetry of the human brain in professional activities as a result of their training, 
which means an integral socially significant personal qualitative characteristics of the teacher of basic health, which combines motivation 
to take into account functional asymmetry (motivational component); neuropsychological knowledge and knowledge of experimentally 
tested educational methods of lateral orientation (cognitive component); ability to organically integrate them into the integral 
educational process of a separate age group and the whole educational institution (activity component); abilities that provide reflection 
on the application of functional asymmetry of the human brain and the effectiveness of professional tasks (reflexive component). 
According to the components, we have identified criteria and indicators of readiness: value-motivational (indicator - motivation to use 
FAM); cognitive (indicator - neuropsychological awareness); behavioral (indicators - the ability of lateral diagnosis, the ability of lateral 
support of the lesson); evaluative. criterion (indicator - the ability to reflect); levels: intuitive, basic, conscious. Qualitative and quantitative 
changes in each of the indicators are reflected in the dynamics of the levels of readiness of future teachers of basic health to apply 
functional asymmetry of the human brain in the professional activities of control and experimental groups (analysis was performed at a 
significance level of 0.05). 

Key words: future teacher of basics of health, functional asymmetry of the human brain, model of readiness formation, criteria of 
readiness formation, statistical analysis. 

  


