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ВПЛИВ ГІПОДИНАМІЇ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ 
 
Одна з домінуючих проблем ХХІ століття – обмеження рухової 

активності сучасної людини. Сто років тому 96 % трудових операцій 
виконувалися за рахунок м’язових зусиль, нині 99 % за допомогою різних 
механізмів. Необхідна компенсація дефіциту рухової активності, інакше 
наступає стан, при якому багато функцій, органів і систем людського 
організму втрачають свої якості. Настає розлад, дисгармонія складної 
системи організму людини. 

Організм людини − дуже складна система з безліччю безумовних і 
умовних реакцій, що забезпечують високу адаптацію до мінливих умов 
зовнішнього середовища. Багато людей довго і наполегливо випробовують 
стійкість свого організму неправильним способом життя, алкоголем, 
нікотином, і нерідко лише через десятиліття стають очевидними неминучі 
згубні наслідки. Рано чи пізно зворотний зв’язок спрацює. Повинні пройти 
роки і десятиліття, перш ніж хвороба проявиться. Страшно бачити людей з 
30–50-річним «стажем», вживання алкоголю та тютюну, які не припиняють 
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пити і курити, незважаючи на вражаючі їх захворювання [3, с. 156]. 
Повільно реалізуються зворотні зв’язки не тільки на негативні, а й на 

позитивні впливи на організм людини. Наприклад, ефект ранкової зарядки, 
занять фізичною культурою і загартування проявляється не через кілька 
днів, а через місяці і навіть роки. Люди цього не розуміють, їм цього не 
пояснюють, і, не отримавши ефекту через кілька днів від корисних для 
свого здоров’я дій, вони не повертаються до них уже ніколи. Довга 
відсутність результату – одна з головних причин негігієнічної поведінки 
людей, нехтування здоровим способом життя. 

Науково-технічний прогрес, поряд з поліпшенням умов життя і 
роботи в сучасному суспільстві, створює передумови для малорухомого 
способу життя. Обмеження функції руху викликає особливий стан – 
гіпокінезійний синдром або хвороба. Гіподинамія (або гіпокінезія) як іржа 
роз’їдає професійну працездатність, погіршує здоров’я, скорочує 
тривалість життя. 

Коронарна хвороба сто років тому вважалася медичним курйозом, а 
в даний час ураження серця у високорозвинених країнах є причиною понад 
50 % усіх випадків смерті, значно випереджаючи що стоїть на другому 
місці причину смерті від ракових захворювань – 22,9 %. Захворювання 
серцево-судинної системи забирають з життя людей в працездатному віці, 
нерідко в розквіті сил, і все частіше – молодих [1, с. 156]. 

Численні дослідження вчених свідчать про те, що серцево-судинні 
захворювання переважно є долею жителів високорозвинених країн. За 
останні півстоліття смертність від таких захворювань зросла в них в 5–6 
разів. Відсталі країни з низьким рівнем життя і високою питомою вагою 
фізичної праці населення відрізняються майже повною відсутністю 
захворювань серцево-судинної системи. Очевидно, суворі умови життя, що 
вимагають максимальної напруги організму, є чинником, що сприяє 
попередженню захворювань серцево-судинної системи. Розвиток науки, 
техніки, автоматизації, звільняючи сучасну людину від фізичної праці і 
значно полегшуючи її життя в дійсності призводить до того, що на зміну 
масової загибелі людей від інфекційних захворювань, епідемій в минулому 
столітті прийшла в смертність результаті гіподинамії.  

Найсерйознішим негативним для здоров’я фактором розумової 
діяльності є гіподинамія. Під терміном «гіподинамія» розуміють обмежену 
за інтенсивністю і часом м’язову діяльність в режимі дня здорової людини, 
яка в свою чергу значно впливає на граничні фізіологічні можливості 
організму. Рухова активність належить до числа основних факторів, що 
визначають рівень обмінних процесів організму і стан його кісткової, 
м’язової та серцево-судинної системи. Вона пов’язана тісно з трьома 
аспектами здоров’я: фізичним, психічним і соціальним [3, с. 184] 

Малорухливий спосіб життя призводить до того, що порушується 
функціональний стан всіх систем організму: серцево-судинної, дихальної, 
опорно-рухової, нервової, травної, так як діяльність всіх його систем 
спрямована на забезпечення працездатності м’язів. За відсутності 
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достатньої дози щоденних м’язових рухів відбуваються небажані і суттєві 
зміни функціонального стану мозку і сенсорних систем. Поряд зі зміною в 
діяльності вищих відділів головного мозку знижується рівень 
функціонування і підкіркових утворень, що відповідають за роботу органів 
чуття (слух, рівновага, смак та інші) або регулюють життєво важливі 
функції (дихання, кровообіг, травлення). Внаслідок цього спостерігається 
зниження загальних захисних сил організму, збільшення ризику виникнення 
різних захворювань. Так само характерна підвищена стомлюваність, 
крайня нестійкість настрою, ослаблення самовладання, нетерплячість, 
втрата здатності до тривалої розумової і фізичної напруги. Крім того, при 
зменшенні фізичного навантаження в м’язах відзначається посилена 
атрофія із структурними та функціональними змінами, що ведуть до 
прогресуючої м’язової слабкості [2, с. 48]. 

Для підвищення рухової активності працівників розумової праці 
використовуються в основному дві групи фізичних вправ: 

1 вправи загального впливу; 
2) вправи спрямованого впливу. 
Для людей, пов’язаних з малорухомим способом життя, невеликими 

фізичними навантаженнями, особливий інтерес являють вправи, що 
вдосконалюють серцево-судинну і дихальну систему, збільшують загальну 
витривалість і т.д. Таким вимогам найбільшою мірою відповідають вправи 
помірної інтенсивності, але достатньої тривалості. Таку дозовану роботу 
можуть забезпечити ходьба, біг, плавання, лижі, веслування, спортивні 
ігри, велосипед та ін. Подібні вправи є також дієвим засобом 
психологічного розвантаження, зняття розумової напруги. Вибір залежить 
від умов занять, інтересу можливостей тих хто займається і з урахуванням 
того, що вправи повинні забезпечити роботу всіх м’язових груп. 

Варто додати, що для працівників розумової праці в руховому 
режимі обов’язковими повинні бути вправи для тренування судин 
головного мозку, так як саме від їх еластичності і прохідності залежить 
кровопостачання головного мозку, оскільки клітини мозку не мають, на 
відміну від всіх інших, запасів поживних речовин і кисню. При напруженій 
розумової діяльності недостатня еластичність цих судин відносно швидко 
викликає їх спазм, що тягне за собою закономірне зниження 
працездатності [4, с. 16–17]. 

 
Список використаних джерел: 

1. Кірдан Т. Покращення статури, як один із мотивів фізичного 
виховання студенток вищих навчальних закладів / Т. Кірдан // Молода 
спортивна наука України: зб. наукових праць з галузі фізичної 
культури та спорту. – Львів, 2004. – Том 3. – Випуск 8. – С. 156–158. 

2. Круцевич Т. Оцінка як один із факторів підвищення мотивації учнів до 
фізичної активності / Т. Круцевич // Фізичне виховання в школі. – 
1999. – № 1. – С. 47–50. 

3. Солодков А. С., Сологуб Е. Г. Физиология человека общая 



Наука. Освіта. Молодь. Частина 3 
 

 - 218 - 

спортивная, возрастная. – М. : Тера-спорт, 2001, 520 с. 
4. Хіміч І. Ю. Формування спеціальних умінь та навичок студентів 

вищих навчальних закладів у процесі навчання оздоровчого плавання: 
автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / І. Ю. Хіміч; Нац.пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. –К., 2011. – 19 с. 

 
Наталія Шкунида  

Науковий керівник: к. п. н., доц. Грітченко Т. Я. 
 
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ 

 
Питання активізації навчання учнів належать до найзначущих 

проблем сучасної педагогічної науки і практики. Реалізація принципу 
активності має важливе значення, оскільки навчання і розвиток носять 
діяльнісний характер, і від якості навчання як діяльності залежить його 
результат, розвиток і виховання учнів. 

Під активністю у навчанні розуміється така якість діяльності, що 
характеризується високим рівнем мотивації, усвідомленої потреби в 
засвоєнні знань та вмінь, результативності, відповідності їх соціальним 
нормам. Такого роду активність сама по собі виникає нечасто, вона є 
наслідком цілеспрямованої взаємодії й організації педагогічного 
середовища, тобто застосування інтерактивного навчання.  

Теоретико-практичні основи інтерактивного навчання визначені у 
роботах І. Дичківської, О. Дубасенюк, О. Єльнікова, С. Кашлева, О. Комар, 
І. Нікішиної, В. Ніколіної, І. Осадченко, О. Пєхоти, О. Пометун, 
Г. П’ятакової, В. Руденко, Г. Селевка, Г. Сиротенка, М. Скрипника та ін. 

Серед найпопулярніших методів інтерактивного навчання 
дослідники називають: роботу в парах; «2–4 – усі разом»; «Карусель»; 
роботу в малих групах, «Мікрофон», «Незакінчене речення», «Мозковий 
штурм», «Навчаючи – вчуся», «Ажурну пилку», аналіз ситуації, «Дерево 
рішень», різні види дискусій, диспутів, дебатів; розігрування ситуації за 
ролями, метод «ПРЕС», «Займи позицію», «Рольову гру» тощо. 

Зазначимо, що інтерактивне навчання – «спеціальна форма 
організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету 
– створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою 
успішність, інтелектуальну спроможність» [1, с. 182]. Методи 
інтерактивного навчання – «це посилена педагогічна взаємодія, 
взаємовплив учасників педагогічного процесу через призму власної 
індивідуальності, особистого досвіду життєдіяльності…, процес 
інтенсивної, міжсуб’єктної комунікації…» [2, с. 48].  

Інтерактивна діяльність на заняттях припускає організацію і 
розвиток діалогового спілкування, яке веде до взаєморозуміння, взаємодії, 
до спільного розв’язання загальних, але значущих для кожного учасника 
завдань. Інтерактивне навчання виключає домінування як одного 
промовця, так і однієї думки над іншими. Під час діалогового навчання 


