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метОдичниЙ підхід щОдО гігієнічнОї Оцінки складнОсті 
навчальних дисциплін у закладі вищОї Освіти
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на підставі проведених досліджень розроблено методичний підхід щодо гігієнічної оцінки складності на-
вчальних дисциплін для закладів вищої освіти на підставі інтегральної оцінки інтелектуального, фізич-
ного та психоемоційного компоненту заняття. складовими методичного підходу є п’ять етапів послідовної 
оцінки навчальних дисциплін не залежно від спеціальності, курсу, семестру та типу закладу вищої освіти. 
гігієнічна оцінка розкладу занять у закладах вищої освіти дозволяє надати рекомендації щодо оптимізації 
навчального процесу з позиції створення здоров’яформуючого освітнього середовища на підставі індиві-
дуального підходу.
ключові слова: навчальна дисципліна, гігієнічна оцінка, складність предмету, студенти.

Постановка проблеми. освітній процес – 
це система науково-методичних і педа-

гогічних заходів, спрямованих на розвиток осо-
бистості шляхом формування та застосування її 
компетентностей (закон україни «Про освіту» 
від 05.09.2017 № 2145-Viii). однією із складових 
гармонійно розвинутої особистості студента за-
кладу вищої освіти є здоров’я і як відомо, воно 
залежить від багатьох факторів зовнішнього се-
редовища. реалізація принципу оздоровчої спря-
мованості в умовах закладів освіти передбачає 
створення здоров’язбережувального середови-
ща, тобто середовища, у якому дитині приємно 
й безпечно перебувати, яке стимулює її розви-
ток, забезпечує комфортні умови для формуван-
ня здоров’я і є оптимальним для її зростання [4]. 
однією із таких умов у закладах вищої освіти 
є оптимальне навчальне навантаження протягом 
дня та тижня. однак, на сьогодні не існує запро-
понованого алгоритму побудови системи оцінки 
складності навчальних дисциплін у закладах ви-
щої освіти не залежно від спеціальності, курсу, 
семестру, типу навчального закладу. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
в україні проживає понад 11 млн. молодих гро-
мадян, що становить 22,6% населення країни. Мо-
лодь характеризується не лише віковими озна-
ками, але й специфікою соціального становлення, 
особливим місцем у структурі суспільства. Мо-
лодь як найбільш динамічна, сприймаюча умови 
що постійно змінюються, соціально демографічна 
група, легше адаптується до якісно нових обста-
вин життя [6].

за даними досліджень останнього десятиріч-
чя, зокрема, моніторингу здоров’я і гігієнічної по-
ведінки молоді в Європейському регіоні «health 
behaviour schoolage children», україна належить 
до країн, де учнівська молодь дала низьку оцін-
ку своєму здоров’ю: поганим чи задовільним його 
вважають 63,1% дівчат і 31,5% хлопців 15-річного 
віку (близького до віку першокурсників). за да-
ними опитування, проведеного держкомстатом 
україни (2012 р.), 73-60% чоловіків і жінок віком 
18-29 років оцінювали стан свого здоров’я як до-
брий [7]. результати проведеного дослідження са-
мооцінки здоров’я студентів закладів вищої освіти 
свідчать, що лише 7% опитаних студентів вважа-
ють себе цілком здоровою людиною на противагу 
93% студенів зі скаргами на власне здоров’я. 

у Концепції загальнодержавної програми 
«здоров’я 2020: український вимір» (31.10.2011 р.) за-
значено, що профілактика неінфекційних захворю-
вань у 2,7 раза менш затратна, ніж лікування хворих, 
а здоровий спосіб життя населення у 5 разів ефек-
тивніший, ніж лікувально-діагностична діяльність 
галузі охорони здоров’я. тому, діяльність пов’язана 
із збереженням та зміцненням здоров’я населення 
визначає напрямки роботи профілактичної медици-
ни. на сьогодні, кожна доросла людина проходить 
шлях який складається з навчання і виховання 
у закладах дошкільної освіти, загальної середньої, 
професійно-технічної або вищої освіти. тривалість 
перебування в закладах освіти середньостатистич-
ної людини складає від 16 до 20 років. тому, спіль-
ними зусиллями педагогічних та медичних праців-
ників можливо створити середовище спрямоване на 
формування здорового способу життя.

для закладів вищої освіти науковцями 
Є.в. семанивим, в.в. васильєвою, е.н. вара-
ди запропоновано методичний алгоритм оцінки 
важкості навчальних дисциплін з урахуванням 
семестру вивчення, типу навчального заняття 
(лекція, практичне заняття) для студентів ме-
дичних спеціальностей [8]. також зустрічаються 
дослідження з оцінки якості складання навчаль-
ного розкладу (і.о. романенко, д.о. смоляков, 
в.в. Калачова, с.в. алексєєв, 2013) та системи 
формування розкладу (і.я. Мулява, 2016).

на сьогодні у науковій літературі недостат-
ньо висвітлені питання оцінки інтенсивності на-
вчального навантаження навчальних занять за-
кладів вищої освіти. однак для закладів загальної 
середньої освіти, вже давно розроблена методи-
ка оцінки інтенсивності навантаження. зокре-
ма, с.в. гозак у своїй роботі зазначає, що серед 
багатьох напрямів діяльності загальноосвітніх 
шкіл, провідною ланкою в охороні нервово-пси-
хічного здоров’я підростаючого покоління є гігіє-
нічне нормування навчального навантаження [3]. 
у роботах е.р. валєєвої (2006) нездатність впо-
ратися з навчальним навантаженням пояснюєть-
ся низкою об’єктивних і суб’єктивних причин [1]. 
до об’єктивних віднесено складність навчального 
матеріалу та його надмірний обсяг, суб’єктивними 
вважаються обставини, зумовлені індивідуальни-
ми типологічними особливостями внд та інтелек-
туальними якостями [1]. Понад 40 років тому для 
ефективного складання розкладу уроків уперше 
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застосовано метод оцінювання ступеню важкості 
навчальних дисциплін із використанням ранго-
вих шкал важкості. цей зручний інструмент пла-
нування навчально-виховного процесу з метою 
об’єктивної оцінки розподілу навчального наван-
таження до нинішнього часу є актуальним [5].

виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. створення здоров’яформуючого 
середовища в закладах освіти є пріоритетним 
завданням освітнього процесу. однією з умов 
формування гармонійно розвинутої особистості 
студента є дозування навчального навантажен-
ня відповідно до гігієнічних норм. на сьогодні 
зустрічаються поодинокі дані дослідження гігі-
єнічної оцінки складності навчальних дисциплін 
у закладах вищої освіти, що визначає проблема-
тику проведеного дослідження.

мета статті – розробити методичний підхід 
щодо гігієнічної оцінки складності навчальних 
дисциплін для закладів вищої освіти на підставі 
інтегральної оцінки інтелектуального, фізичного 
та психоемоційного компоненту заняття. 

виклад основного матеріалу. з розвитком осві-
ти, появою нових навчальних дисциплін, змінами 
у змісті освіти рангові шкали періодично оновлю-
ються. на сьогодні Постановою Кабінету міністрів 
від 14.01.2012 № 24 затверджений державний стан-
дарт базової і повної середньої освіти, який оціню-
ється експертами центру освітнього моніторингу як 
перевантажений змістом і багатопредметністю, що 
особливо стосується основної школи (5-9 клас). су-
часна модернізація шкільних освітніх програм зде-
більшого, стосується інтеграції принципів навчання, 
започаткованих з урахуванням стрімкого науково-
технічного прогресу, а також досвіду європейських 
країн. через надмірну кількість впроваджуваного 
матеріалу, існує потенційна загроза розробленим 
в україні здоров’язбережувальним принципам на-
вчання. зокрема, встановлено погіршення адапта-
ційних ендокринної, імунної та інших систем орга-
нізму й підвищений ризик появи функціональних 
розладів і хронічних захворювань [2]. таким чином, 
необхідність розробки та впровадження нових ран-
гових шкал важкості навчальних предметів для за-
кладів загальної середньої освіти зумовлена внесен-
ням суттєвих змін у систему шкільної освіти.

спираючись на досвід використання шкал 
оцінки навчальних предметів, нами запозиче-
ні принципи оцінки інтенсивності навчального 
навантаження і.г. сівкова (1975 р.) та с. гозак, 
о. Шумак, о. Филоненко, Ю. Балачук (2016) для 
закладів загальної середньої освіти [5; 9]. 

Першим етапом для оцінки складності на-
вчальних дисциплін будь-яких спеціальностей 
є вибір ланцюжку: спеціальність – курс – се-
местр – навчальні дисципліни.

другий етап – формування бланку суб’єктивної 
оцінки студентами, який включав наступні гра-
дації: навчальна дисципліна, інтелектуальний 
компонент, фізичний компонент, психоемоційний 
компонент в залежності від типу заняття (лекція, 
практичне заняття). також, бланк повинен вклю-
чати бальну оцінку за трьома градаціями важкі, 
середньої важкості, легкі. Кількість балів залежить 
від кількості навчальних дисциплін у семестрі.

третій етап повинен включати обрахунок 
інтегральної оцінки складності предмету (сП) 
кожної дисципліни в залежності від типу нав-

чального заняття та трьох компонентів (інтелек-
туального, фізичного, психоемоційного).

результатом оцінки кожного бланку є інтеграль-
на оцінка складності предмету. Кожна дисципліна 
оцінювалась за інтегральною формулою, а саме:

де сП – інтегральний показник складності 
предмету, і – бал складових.

четвертий етап передбачає визначення індивіду-
альних рангів складності (легкі (1, 2, 3), середньої 
важкості (4, 5, 6), важкі (7, 8, 9)) в залежності від спе-
ціальності за сигнальними відхиленням показників.

на п’ятому етапі методики слід визначити інтен-
сивність навантаження протягом тижня за отрима-
ними рангами інтегральної оцінки та зробити висно-
вок щодо раціональності побудови розкладу.

наведемо приклад застосування розробленого 
методичного підходу на прикладі гігієнічної оцін-
ки навчальних дисциплін різних педагогічних 
спеціальностей. для оцінки обрано навчальні дис-
ципліни 2 семестру, спеціальностей 6.010201 «Фі-
зичне виховання», 6.02030301 «історія» 4 курсу.

у студентів спеціальності 6.010201 «Фізичне 
виховання» у розкладі 2 семестру 4 курсу вивча-
лося 11 навчальних дисциплін. студенти спеці-
альності 6.02030301 «історія» вивчали 6 навчаль-
них дисциплін. відповідно до бланку суб’єктивної 
оцінки нами визначено інтегральну оцінку кож-
ної навчальної дисципліни (таблиця 1). 

оцінка складності навчальних дисциплін 
у спеціальності 6.010201 «Фізичне виховання» 
4 курсу дозволила встановити середнє значення 
балів за дисциплінами – 4,91±0,047 бала, що від-
повідає рівню складності – середньої важкості за 
запропонованою оцінкою. як представлено у та-
блиці 1, навчальні дисципліни знаходяться у діа-
пазоні від 4,43 балу для олімпійського професій-
ного спорту до 5,32 балу для філософії спорту.

оцінка складності навчальних дисциплін у спе-
ціальності 6.02030301 «історія» 4 курсу дозволила 
встановити середнє значення балів за дисципліна-
ми – 4,34±0,21 бала, що відповідає рівню склад-
ності – середньої важкості за запропонованою 
оцінкою. як представлено у таблиці 1, навчальні 
дисципліни знаходяться у діапазоні від 3,86 балу 
для «новітня історія країн Європи та америки» 
до 5,43 балу для «історіографія історія україни».

для оцінки розкладу нами додаткового розра-
ховано ранги за сигнальними відхиленням отри-
маних показників. в результаті встановлено, що 
за середніми значеннями отриманих даних від-
повідно до навчальних дисциплін розподіляють-
ся у 6 градаціях, як представлено у таблиці 2.

в результаті проведеної оцінки нами з’ясовано, 
що до важких дисциплін студенти віднесли на-
ступні: «Фізична підготовка військовослужбов-
ців», «туризм і туристичний похід» та «Філосо-
фія спорту». дисциплінами середньої тяжкості 
студенти вважають наступні: «легка атлетика 
та методика її викладання» та «спортивні ігри 
та методика їх викладання». до легких за склад-
ністю 4 запропонованих компонентів відносять: 
«вікова фізіологія», «Фізичне виховання з учня-
ми спеціальних медичних груп», «олімпійський 
професійний спорт» та «теорія та методика фі-
зичного виховання» (таблиця 2).
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слід відзначити, що студенти спеціальності 
6.010201 «Фізичне виховання» 4 курсу сприйма-
ють наявність фізичного компоненту на заняттях 
як найбільшу складність у вивченні дисципліни.

як представлено у таблиці 2, у студентів 
спеціальності «історія» переважають предмети 
середньої важкості і до навчальних дисциплін 
середньої важкості відносять «новітня істо-
рія країн Європи та америки», «новітня істо-
рія країн Європи та америки», «новітня історія 
азії, африки», «історія слов’янських народів» 
та «основи охорони праці». до навчальних дис-
циплін з категорії важкі відносять «історіографія 
історія україни» та «історія україни».

за результатами проведеної інтегральної 
оцінки навчальних дисциплін студентами, нами 
оцінено розклад протягом 1 тижня навчання 
з 16.04.2018 року по 20.04.2018 року. як представ-
лено на рисунку 1, графік інтенсивності навчання 
не співпадає з фізіологічними нормами розумової 
працездатності людини, які полягають у макси-
мальній працездатності у вівторок та середу.

відповідно до встановлених даних, 
максимальним навантаженням для 
студентів є четвер – 18 балів та по-
неділок – 16 балів, мінімальним у ві-
второк та середу – 12 балів. останній 
робочий день тижня відповідає нормі 
і становить 13 балів. рекомендацією до 
більш гігієнічно раціональної побудо-
ви розкладу є зміна за днями тижня, 
тобто підвищити навантаження у ві-
второк та середу, зменшивши його.

інтенсивність навчального на-
вантаження студентів спеціальності 
6.02030301 «історія» 4 курсу також 
частково відповідає гігієнічним нор-
мам розумової працездатності люди-
ни, оскільки найважчим днем тижня 
є п’ятниця. Позитивним у розкладі 
є високий рівень навчального наван-

таблиця 1
Оцінка складності навчальних дисциплін у різних спеціальностей 

№ навчальна дисципліна м±m ранг
6.010201 «Фізичне виховання» 4 курсу (n=16)

1 гімнастика та методика викладання 5,07±0,57 5
2 Панкратіон з методикою викладання 5,17±0,58 5
3 вікова фізіологія 4,61±0,67 2
4 легка атлетика та методика її викладання 5±0,51 4
5 Фізична підготовка військовослужбовців 5,28±0,39 6
6 туризм і туристичний похід 5,28±0,53 6
7 спортивні ігри та методика їх викладання 4,64±0,57 3
8 Філософія спорту 5,32±0,7 6
9 теорія та методика фізичного виховання 4,61±0,69 2
10 Фізичне виховання з учнями спеціальних медичних груп 4,61±0,17 2
11 олімпійський професійний спорт 4,43±0,15 1

6.02030301 «історія» 4 курсу (n=15)
1 новітня історія азії, африки 4,18±0,74 4
2 історіографія історія україни 5,43±0,72 6
3 новітня історія країн Європи та америки 3,86±0,55 3
4 теорії та методики суспільно-політичних дисциплін 3,92±0,46 3
5 історія україни 4,89±0,76 6
6 історія слов’янських народів 4,27±0,72 4
7 основи охорони праці 3,86±0,54 3

таблиця 2
Шкала оцінки складності  

навчальних дисциплін у спеціальності 

ранг діпазон значення 
(бали) характеристика

6.010201 «Фізичне виховання» 4 курс (n=16)

1 до 4,46 легкі

2 4,47-4,61 легкі

3 4,62-4,76 середньої важкості

4 4,77-5,06 середньої важкості

5 5,07-5,21 важкі

6 вище 5,22 важкі

6.02030301 «історія» 4 курсу (n=15)

1 до 3,53 легкі

2 3,54-3,8 легкі

3 3,81-4,07 середньої важкості

4 4,08-4,61 середньої важкості

5 4,62-4,88 важкі

6 більше 4,89 важкі
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таження припадає на вівторок та середу та низь-
кий у понеділок та четвер, як представлено на 
рисунку 1.

висновки і пропозиції:
1. на підставі проведених досліджень розро-

блено методичний підхід щодо гігієнічної оцінки 
складності навчальних дисциплін для закладів 
вищої освіти на підставі інтегральної оцінки ін-

телектуального, фізичного та психоемоційного 
компоненту заняття.

2. гігієнічна оцінка розкладу занять у за-
кладах вищої освіти дозволяє надати рекомен-
дації щодо оптимізації навчального процесу 
з позиції створення здоров’яформуючого освіт-
нього середовища на підставі індивідуального  
підходу.
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метОдическиЙ пОдхОд к гигиеническОЙ Оценке слОЖнОсти 
учебнЫх дисциплин в учреЖдениях вЫсШегО ОбразОвания

аннотация
на основании проведенных исследований разработан методический подход к гигиенической оценке слож-
ности учебных дисциплин учреждений высшего образования на основании интегральной оценки интел-
лектуального, физического и психоэмоционального компонента занятия. составляющими методического 
подхода являются пять этапов последовательной оценки учебных дисциплин независимо от специально-
сти, курса, семестра и типа учреждения высшего образования. гигиеническая оценка расписания занятий 
в учреждениях высшего образования позволяет дать рекомендации по оптимизации учебного процесса 
с позиции создания здоровьеформирующих образовательной среды на основе индивидуального подхода.
ключевые слова: учебная дисциплина, гигиеническая оценка, сложность предмета, студенты.
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methOdOLOgicAL ApprOAch tO the hYgienic estimAtiOn Of the difficuLtY 
Of educAtiOnAL discipLines in higher educAtiOn institutiOns

summary
Based on the research, a methodical approach to the hygienic assessment of the complexity of academic disci-
plines of higher education institutions was developed on the basis of an integrated assessment of the intellec-
tual, physical and psycho-emotional component of the lesson. the components of the methodological approach 
are the five stages of a consistent assessment of academic disciplines, regardless of specialty, course, semester 
and type of institution of higher education. hygienic assessment of class schedules in institutions of higher ed-
ucation makes it possible to make recommendations on how to optimize the educational process from the point 
of view of creating a health-forming educational environment based on an individual approach.
keywords: academic discipline, hygienic assessment, the complexity of the subject, students.


