
Важливим аспектом програми є її тісний 
зв’язок з батьками учнів. Кожен батько одер
жує спеціальний зошит з матеріалами для об
говорення всіх навчальних тем зі своїми ді
тьми вдома, що допомагає кращому взаємо
розумінню і зростанню взаємоповаги та дові
ри між батьками та дітьми. А повторення ви
вченого матеріалу допомагає кращому і міц
нішому засвоєнню здобутих знань.

У Львівській області програма “Молодь 
на розпутті” діє 4 роки. За цей час, при під
тримці міської та обласної адміністрації осві
ти, понад 1000 вчителів пройшли підготовку 
для викладання програми в своїх навчальних 
закладах. Дана підготовка відбувається на 4- 
денних тренінгах-конференціях, по завер
шенні яких вчителі отримують сертифікат 
програми, підручник для викладання навча
льного курсу, роздаткові та допоміжні мате
ріали.

Анкетування, яке проводилось з учнями 
до початку викладання програми і після її за
вершення, показало високу ефективність про
грами у зміні поглядів учнів та їхньому від
ношенні до багатьох аспектів життя. Позити
вними є відгуки на програму також і вчителів 
та адміністрацій тих навчальних закладів, де 
відбувається її впровадження в навчально- 
виховний освітянський процес.
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емоційно-вольової сфери таких дітей вимагає 
комплексного підходу, і зокрема вивчення 
стану симпато-адреналової системи (САС) та 
їхньої фізичної підготовленості.

Метою нашої роботи було дослідити і по
рівняти вплив занять рухливими іграми на 
стан САС молодших школярів із затримкою 
психічного розвитку (6-11 років) і здорових 
однолітків. Рухливі ігри проводили в поза- 
урочний час у групах продовженого дня 
впродовж 35-40 хвилин.

Експеримент проводили з хлопчиками 
молодшого шкільного віку з затримкою пси-
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хічного розвитку у навчально- 
реабілітаційному центрі ’’Мрія” м. Львова. 
Стан САС вивчали за екскрецією катехоламі- 
нів (КА.) з сечею [4]. Визначали рівень адре
наліну^) і норадреналіну(НА) як у здорових, 
так і у школярів із затримкою психічного 
розвитку. Дослідження показали, іцо після 
проведення занять рухливими іграми значно 
підвищується рівень А і НА. У здорових дітей 
екскреція А і НА. збільшується у два рази, у 
дітей із затримкою психічного розвитку рі
вень А і НА у стані спокою знижений, але 
зростає майже у півтора рази під час аналогі
чних занять рухливими іграми [4]. Після про
ведення занять з рухливими іграми рівні А і 
НА у здорових молодших школярів і у шко
лярів з затримкою психічного розвитку є ви
щими на 20%, ніж після уроку фізичної куль
тури з елементами гімнастики і легкої атле
тики. Це, на нашу думку, пов’язано не стіль
ки з фізичним навантаженням, яке є практич
но однаковим, а власне, з позитивним емо
ційним піднесенням.

Можна вважати, що саме позитивне емо
ційне забарвлення і помірне фізичне наван
таження під час рухливих ігор збуджують

1.

САС і покращують функціональний стан 
ганізму як здорових дітей, так і молоди 
школярів із затримкою психічного розвч 
Це призводить до прискореної адаптації, 
як до уроків загальноосвітніх предметів, 
до занять фізичною культурою і рухливи 
іграми зокрема.
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Завдячуючи ВООЗ всім стало добре відо
мо, що здоров’я людини на 20% залежить від 
екології. 1 хоч відсоток цей є доволі умовним, 
до цієї цифри прив’язуються і нею оперують 
як цілком встановленою і остаточної«. Але 
далеко не всі знають, що саме поняття “еко
логія”, кр: м загальноприйнятого і зрозумілого 
всім смислу, тобто як стан довкілля, має ще 
три значення: це “екологія людини”, “еколо
гія культури і “екологія людського духу”. І не 
слід вважати, шо це якісь “образні вислови”, 
тобто, що поняття ці вживаються тут у чисто 
фігуральному плані. За винятком хіба що 
цього останнього, вони є цілком реальними і 
осяжними речами. Та власне й “екологія ду
ху”, не дивлячись на те, що вона ніби й не 
має якогось конкретного матеріального вира
зу, не є від того менш важливою. Вона є 
останньою у цьому переліку за порядком, але 
не за своєю значимістю, і, як це не парадок- 
саіьно, саме з неї потрібно починати вирі
шення всіх екологічних і валеологічних про

блем. Однак, не дивлячись на це, вона 
стійно випадає з поля зору науковців.

Причини цьому можна шукати у інері: 
мислення, у тому, що в попередньому часі 
нас до всього, що стосувалося душі і дук 
практикуватюсь дуже негативне ставлення.| 
що так звані “точні” науки, які й досі вва» 
ються єдино “справжніми”, ніколи й не мат) 
ці “речі” за об’єкт свого дослідження. Нг* 
справді ж та обставина, що у вирішенні буді* 
яких питань, пов’язаних з людським факті 
ром, духовні процеси не приймаються до ув&* 
ги, або відсуваються на задній план, має деш<* 
інше пояснення. Причини такого стану вві 
вливають з природи того ж таки духу, їх ви> 
никнения пояснюється тим, що його принци* 
ново неможливо зважити або виміряти “в до* 
вжину”, досліджувати експериментально, ме* 
тодами “кутоміра і виска”.

Але це ще не все. Ця негація духу у сфер* 
науки є закоріненою у глибинній психіці лю* 
дини, у дії її підсвідомих механізмів, а саме -*
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