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Мета дослідження – оцінити тижневу дина-
міку розумової працездатності у вчителів в залеж-
ності від педагогічної категорії та фахового спря-
мування.

Матеріал та методи. В дослідженні прийня-
ли участь вчителі закладів загальної середньої 
освіти трьох вікових груп: 31 – 40 років (16 осіб), 
41 – 50 років (20 осіб), 51 і вище (15 осіб), всього 
51 чоловік. Для дослідження розумової працез-
датності вчителів використовувалась методика 
дозованого завдання за коректурними таблицями 
В. Я. Анфімова, яка дозволяє визначити функці-
ональний стан організму людини в процесі його 
діяльності під впливом розумових та фізичних на-
вантажень.

Результати. Тижнева динаміка розумової 
працездатності вчителів за показниками уваги 
характеризується підвищенням рівня працездат-
ності на кінець робочого тижня. Вікові відмінності 
динаміки розумової працездатності сформовані за 
рахунок зростання кількості при зниженій якості 
виконаної роботи у вчителів старшої вікової гру-
пи на кінець робочого тижня, що відповідає віковій 
динаміці розвитку працездатності людини і демон-
струє компенсаторний вплив професійного до-
свіду на вікову стабілізацію надійності розумової 
діяльності. Тижнева динаміка розумової працез-
датності педагогів залежить від рівня педагогічної 
категорії, зокрема оптимальна тижнева динаміка 
притаманна вчителям першої категорії. 

Висновки. Продуктивність роботи вчителів 
різного фахового спрямування має відмінності, а 
саме: встановлено зростання обсягу уваги на кі-
нець тижня (р<0,05) та тенденцію до зростання 
показника точності в середині тижня у вчителів 
філологічних предметів, математики та початко-
вого навчання; вища інтенсивність роботи на кі-
нець тижня, точність – на початку робочого тижня 
(р<0,05) у вчителів біології та хімії. Встановлено, 
що рівень педагогічної категорії впливає на тиж-
неву динаміку розумової працездатності, зокрема 
оптимальна тижнева динаміка притаманна вчите-
лям першої категорії. Перспективним є досліджен-
ня показників розумової працездатності вчителів в 
залежності від напруженості трудового процесу.

Ключові слова: розумова працездатність, 
здоров’я, профілактика, вчителі.

Зв’язок роботи з науковими програма-
ми, планами, темами. Робота виконана згідно з 
планом НДР кафедри громадського здоров’я та 
медико-біологічних основ фізичної культури Сум-
ського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка «Комплексне дослідження 
функціонального стану, адаптаційних можливос-
тей організму та ризику розвитку захворювань у 
різних групах населення», № державної реєстра-
ції 0120U100799.

Вступ. Стан здоров’я людини віддзеркалює 
його загальна працездатність, яка включає фізич-
ну та розумову працездатність (РП) у поєднанні з 
емоційною стійкістю людини (О. О. Навакатикян, 
В. В. Крижановска, В. В. Кальниш, 1987). Відпо-
відно до визначення Р. М. Баєвського (1975) РП – 
це певний обсяг розумової роботи без істотного 
зниження, установленого на оптимальному рівні 
функціонування організму. В. В. Кальниш розгля-
дав її, як «максимальний прояв функціональних 
можливостей організму людини, які формуються 
за участі комплексу системоутворювальних фак-
торів (професійно важливих якостей, здоров’я, 
віку, функціонального стану тощо), взаємодія ком-
понентів яких спрямована на досягнення позитив-
ного результату діяльності при компромісній зба-
лансованості дії цих компонентів» [1]. 

З позиції системного підходу вивчення РП, 
А. В. Капустіна, О. І. Юшкова, В. В. Матюхін, 
С. А. Калинина, Х. Т. Ониани, включають само-
стійні підситеми: нервово-емоційне напруження 
трудових процесів, функціонального стану, від-
новлювальних, профілактичних та оздоровчих за-
ходів [2]. 

Зниження працездатності в процесі будь-якої 
трудової діяльності проходить за визначеними фа-
зами, які характеризуються динамікою функцій ор-
ганізму [3]. З різним ступенем деталізації питанню 
характеристики періодів працездатності присвяче-
ні роботи А. Б. Леонова, В. І. Медвєдєва (1981), 
А. С. Єгорова, В. П. Загрядского (1973), І. А. Са-
пова, А. С. Солодкова (1980), О. О. Навакатікяна 
(1987), М. С. Корольчука (1997). В результаті ана-
лізу робіт науковців слід виокремити п’ять осно-
вних періодів працездатності й функціонального 
стану організму: стадію впрацьовування, відносно 
стійкої працездатності, нестійкої працездатності 
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(компенсації), прогресивного зниження продуктив-
ності, стадію кінцевого пориву.

Слід відзначити поодинокі дослідження розу-
мової працездатності вчителів закладів загальної 
середньої освіти під час професійної діяльності. 
Дослідження проведені з майбутніми педагогами 
закладів освіти Турції Sezer, A., İnel, Y., Seçkin, 
A. Ç., Uluçınar, U. свідчать про середній рівень 
уваги, який підтримано за рахунок позитивного 
емоційного забарвлення та високої мотивації [4]. 
Вивченням зв’язку міжособистісних аспектів робо-
ти вчителів Нідерландів, науковцями M. H. Donker, 
T. van Gog, T. Goetz, A.-L. Roos, T. Mainhard, дово-
дять зниження робочої активності на уроках поряд 
зі зростанням фізіологічних маркерів збудження 
під час виникнення негативних емоцій [5].

Результати аналізу даних коректурного тес-
ту довели зростання показників втоми у динаміці 
робочого дня вчителів початкових класів. Саме 
Є. К. Доронкіна у 1976 році, визначала втому у 
збільшенні витраченого на виконання завдання 
часу, так і збільшення відсотку помилок. Збільшен-
ня часу відбувалось у 85% випадків, помилок  – у 
65% [6]. Інші дослідження коректурної проби у вчи-
телів на етапі професійного самовизначення про-
ведені науковцями І. В. Синіговець, Н. Г. Бишевець 
та К. М. Сергієнко. Вони встановили, що після за-
стосування навчання з використанням інформа-
ційних технологій у вчителів домінує незадовільна 
розумова працездатність (40,5%) [7]. 

О. В. Юречко, А. В. Лейфа вивчаючи вплив фі-
зичної активності на рівень розумової працездат-
ності вчителів, довели вихідний середній її рівень, 
який має зміни протягом робочого дня. Науковці 
визначають керованість факторів, що її визнача-
ють та можливість профілактики перевтоми засо-
бами фізичної активності [8].

Актуальність проведеного дослідження, під-
тверджується цілями сталого розвитку резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашо-
го світу: порядок денний у галузі сталого розвитку 
на період до 2030 р.». Третя ціль – «міцне здоров’я 
та благополуччя», спрямована на забезпечення 
здорового способу життя та сприяння благополуч-
чя для всіх у будь-якому віці. Тому, піклування про 
професійне благополуччя педагогічних працівників 
через призму діагностики донозологічних станів є 
першочерговим завданням гігієни праці [9, 10].

Мета дослідження – оцінити тижневу дина-
міку розумової працездатності у вчителів в залеж-
ності від педагогічної категорії та фахового спря-
мування.

Матеріал та методи досліджень. Для дослі-
дження РП вчителів використовувалась методика 
дозованого завдання за коректурними таблицями 
В. Я. Анфімова, що дозволяє визначити функціо-

нальний стан організму людини в процесі його ді-
яльності під впливом розумових та фізичних на-
вантажень. Використана двохвилинна проба за 
методикою М. В. Антропової (1984) о 8 год., 10 год. 
30 хв. та 14 год. – для оцінки денної динаміки та 
у понеділок, середу і п’ятницю о 8 год. – для тиж-
невої динаміки. Під час обробки результатів дослі-
дження визначалися: коефіцієнт продуктивності, 
об’єм уваги, тобто кількісний показник та якісний 
показник: точність роботи, що відображають рі-
вень довільної уваги та силу активного внутріш-
нього гальмування. Обстежено 51 вчитель трьох 
вікових груп: 31 – 40 років (16 осіб), 41 – 50 років 
(20 осіб), 51 і вище (15 осіб) закладів загальної се-
редньої освіти. 

Проведення дослідження не суперечить нор-
мам українського законодавства та відповідає 
вимогам Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року 
№ 848-VIII. Кожен учасник підписував інформова-
ну згоду на участь у дослідженні, і вжиті всі заходи 
для забезпечення анонімності учасників.

Отримані дані підлягали математичній та 
статистичній обробці за допомогою програми 
STATISTICA 8.0. Для первинної підготовки та-
блиць і проміжних розрахунків використано пакет 
Microsoft Excel 2010.

Результати дослідження. Динаміка РП вчи-
телів за показниками уваги характеризується під-
вищенням рівня працездатності на кінець робо-
чого тижня. Показник продуктивності роботи (Q) 
п’ятниці (19,3±0,9 ум. од.) вірогідно переважає 
продуктивність роботи понеділка (15,6±0,7 ум. од.) 
та середи (14,6±0,7 ум. од., р <0,01) [11].

Крива працездатності за показником продук-
тивності роботи вчителів різних вікових груп від-
повідає загальній динаміці, але встановлена віро-
гідна відмінність між показниками коефіцієнту про-
дуктивності роботи у всіх вікових групах на кінець 
робочого тижня (молодша вікова група -15,6±1,8 
ум.од.; середня вікова група – 18,4±0,9 ум. од.; 
старша вікова група – 24,6±1,2 ум.од.).

Продуктивність роботи вчителів різних рівнів 
навантаження вірогідно вища на кінець робочого 
тижня. Причому продуктивність роботи у п’ятницю 
вірогідно вища у вчителів, які працюють за ві-
сімнадцятигодинним тижневим навантаженням 
(23,7±1 ум. од.) на відміну від вчителів з понаднор-
мовим робочим навантаженням (17,6±1,1 ум. од., 
р<0,05), про що свідчить зростання кількісного по-
казнику роботи та зниження якості її виконання 
(рис. 1). 

Ймовірно, це можна пояснити більш високою 
мобілізацією психофізіологічних функцій організму 
та емоційно-вольовою напругою вчителів з макси-
мальним навантаженням, оскільки точність і якість 
виконання роботи підтримується на одному рівні.
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Особливість показників РП вчителів різного 
кваліфікаційного рівня визначається нерівномір-
ним розподілом інтенсивності роботи протягом 
тижня у вчителів всіх категорій. 

Обговорення отриманих результатів. Не-
зважаючи, що крива працездатності за показником 
продуктивності роботи вчителів різних вікових груп 
відповідає загальній динаміці встановлені відмін-
ності, які сформовані за рахунок зростання кіль-
кості при зниженій якості виконаної роботи у вчите-
лів старшої вікової групи на кінець робочого тижня

Показник продуктивності роботи вчителів мо-
лодшої вікової групи (15,6±1,8 ум.од.) на 9 ум. од. 
вірогідно нижчий за продуктивність роботи вчите-
лів старшої вікової групи (24,6±1,2 ум.од., р<0,001), 
показник якої на 6,1 ум. од. переважає продуктив-
ність роботи вчителів середньої вікової (18,4±0,9 
ум. од.) на кінець робочого тижня (рис. 2).

Рис. 2 – Тижнева динаміка показників розумової 
працездатності у вчителів різних вікових груп

Встановлені закономірності РП свідчать, по-
перше, що продуктивність та інтенсивність (обсяг 
уваги) виконуваної роботи на кінець робочого тиж-
ня вірогідно переважає у вчителів старшої вікової 
групи, а якість виконуваної роботи – у вчителів мо-
лодших вікових груп, що відповідає віковій дина-
міці розвитку працездатності людини і демонструє 
компенсаторний вплив професійного досвіду на 
вікову стабілізацію надійності розумової діяльнос-
ті [12]. По-друге, у вчителів старшої вікової групи 
крива працездатності може характеризувати про-
яв стадії «кінцевого пориву» на кінець робочого 
тижня, у молодшої вікової групи – прояв емоційно- 
вольової напруги протягом тижня. Емоційно- 

вольова напруга під час виробничої діяльності 
характеризується утриманням продуктивності ро-
боти на одному рівні та деяким її підвищенням на 
кінець робочого тижня [12, 13]. 

У вчителів вищої категорії зареєстровано мак-
симальний обсяг уваги на кінець робочого тижня, 
який на 63,7 знаки переважає показник середи та 
на 56,3 знаки показник понеділка (р<0,05). При-
чому рівень довільної уваги у вчителів вищої ка-
тегорії саме у п’ятницю є мінімальними (р <0,01) 
на відміну від максимального значення показника 
середи, що свідчить про більш ефективну роботу 
вчителів вищої категорії в середині тижня за раху-
нок більш точного виконання завдання. 

Але продуктивність роботи вчителів вищої ка-
тегорії вища на кінець тижня (21,7±1,6 ум. од.) за ра-
хунок зростання кількісного показника у п’ятницю, 
на відміну від показника середи (13,9±0,9 ум. од.) 
та понеділка (16,1±1,5 ум. од., р <0,05), (рис. 3). 
Ймовірно, це можна пояснити проявом стадії «кін-
цевого пориву» при якій зростання продуктивності 
роботи відбувається внаслідок емоційного компо-
ненту [14].

Показник продуктивності, інтенсивності ро-
боти вчителів першої категорії має тенденцію до 
зростання у середині тижня поряд зі зниженням 
точності роботи (рис. 3). Ймовірно, це можна по-
яснити побудовою оптимальної кривої РП, при якій 
максимальні можливості організму проявляються 
саме в середині робочого тижня [6].

Рис. 3 – Тижнева динаміка показників розумової 
працездатності у вчителів різного кваліфікаційного 

рівня

У вчителів другого кваліфікаційного рівня по-
казники РП характеризуються зростанням показ-
ника точності роботи (р<0,01) та тенденцією до 
зростання показника та обсягу уваги на кінець ро-
бочого тижня (рис. 3). Причому продуктивність ро-
боти залишається на одному рівні протягом тижня, 
що може свідчити про неадекватність навантажен-
ня, обов’язків вчителів другої категорії психофізіо-
логічним можливостям організму, оскільки вчителі 
мають високі якісні показники роботи (рис. 3).

В результаті дослідження показників РП вчи-
телів різної спеціалізації встановлено зростання 

Рис. 1 – Тижнева динаміка показників розумової пра-
цездатності у вчителів за групами навантаження
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обсягу уваги на кінець тижня (р<0,05) та тенденцію 
до зростання показника точності в середині тижня 
у вчителів філологічних предметів, математики та 
початкового навчання (рис. 4). 

Рис. 4 – Тижнева динаміка показників розумової 
працездатності у вчителів різного фаху

Показники РП вчителів біології, хімії мають 
вищу інтенсивність роботи на кінець, точність – 
на початку робочого тижня (р<0,05). Ймовірно, 
це можна пояснити більш якісним виконанням за-
вдання у вчителів на початку та в середині робо-
чого циклу. 

Встановлені закономірності підтверджуються 
динамікою показника продуктивності. По-перше у 
вчителів біології, хімії відбувається зростання про-
дуктивності роботи на кінець тижня, за рахунок 
збільшення кількості та зменшення якості вико-
нання роботи, і може свідчити про ознаки втоми на 
кінець робочого тижня при ефективній праці, яка 
підтримується за рахунок емоційно-вольової на-
пруги. По-друге, у вчителів початкової школи крива 
працездатності характеризується максимальними 
значеннями у понеділок та п’ятницю, показник яких 
у 1,3 рази вищий за показник середини робочого 
тижня – періоду високої працездатності. Така кри-
ва працездатності свідчить про зниження ефектив-
ності роботи на початку та в кінці робочого тижня, 
за рахунок низьких якісних показників роботи. По-
третє, продуктивність роботи вчителів математики 
та філологічних предметів не є вірогідних відмін-

ностей протягом тижня, що може свідчити про на-
пруження функціональних можливостей організму, 
оскільки працездатність вчителів підтримується на 
одному рівні (рис. 4).

Проведена оцінка показників РП у педагогів 
різних груп за професійними характеристиками 
потребує подальшого вивчення з профілактичною 
метою запобігання розвитку захворюваності на тлі 
розумової перевтоми [14, 15, 16]. 

Висновки
1. Тижнева динаміка РП вчителів за показ-

никами уваги характеризується підвищен-
ням рівня працездатності на кінець робо-
чого тижня.

2. Вікові відмінності динаміки РП сформова-
ні за рахунок зростання кількості при зни-
женій якості виконаної роботи у вчителів 
старшої вікової групи на кінець робочого 
тижня, що відповідає віковій динаміці роз-
витку працездатності людини і демонструє 
компенсаторний вплив професійного до-
свіду на вікову стабілізацію надійності ро-
зумової діяльності.

3. Тижнева динаміка РП педагогів залежить 
від рівня педагогічної категорії, зокрема 
оптимальна тижнева динаміка притаман-
на вчителям першої категорії.

4. Продуктивність роботи вчителів різного 
фахового спрямування має відмінності, а 
саме: встановлено зростання обсягу ува-
ги на кінець тижня (р<0,05) та тенденцію 
до зростання показника точності в серед-
ині тижня у вчителів філологічних предме-
тів, математики та початкового навчання; 
вища інтенсивність роботи на кінець тиж-
ня, точність – на початку робочого тижня 
(р<0,05) у вчителів біології та хімії.

Перспективи подальших досліджень по-
лягають в аналізі показників розумової працездат-
ності вчителів в залежності від напруженості тру-
дового процесу.
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УДК 612.821.2+613.6
ОЦЕНКА УМсТВЕННОЙ РАБОТОсПОсОБНОсТИ УЧИТЕЛЕЙ 
РАЗНЫХ ПЕДАГОГИЧЕсКИХ КАТЕГОРИЙ И ПРОФЕссИОНАЛЬНЫХ ГРУПП
Латина А. А., Калиниченко Д. О.
Резюме. Цель исследования – оценить недельную динамику умственной работоспособности учи-

телей в зависимости от педагогической категории и профессионального направления.
Материал и методы. В исследовании приняли участие учителя учреждений общего среднего об-

разования трех возрастных групп: 31-40 лет (16 человек), 41-50 лет (20 человек), 51 и выше (15 чело-
век), всего 51 человек. Для исследования умственной работоспособности учителей использовалась 
методика дозированного задания по корректурным таблицам В. Я. Анфимова, которая позволяет опре-
делить функциональное состояние организма человека в процессе его деятельности под влиянием 
умственных и физических нагрузок.

Результаты. Недельная динамика умственной работоспособности учителей по показателям вни-
мания характеризуется повышением уровня работоспособности на конец рабочей недели. Возрастные 
различия динамики умственной работоспособности сформированы за счет роста количества при сни-
жении качества выполненной работы учителей старшей возрастной группы по завершению рабочей 
недели. Такая динамика соответствует возрастной динамике развития работоспособности человека и 
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демонстрирует компенсаторное влияние профессионального опыта на возрастную стабилизации над-
ежности умственной деятельности. Недельная динамика умственной работоспособности педагогов 
зависит от уровня педагогической категории, в частности оптимальная недельная динамика присуща 
учителям первой категории. 

Производительность работы учителей разного профессионального направления имеет отличия, 
а именно: установлен рост объема внимания к концу недели (р <0,05) и тенденция к росту показателя 
точности в середине недели у учителей филологических предметов, математики и начальных классов; 
выше интенсивность работы на конец недели, точности – в начале рабочей недели (р <0,05) у учителей 
биологии и химии. Установлено, что уровень педагогической категории влияет на недельную динами-
ку умственной работоспособности, в частности оптимальная недельная динамика присуща учителям 
первой категории. Перспективным является исследование показателей умственной работоспособности 
учителей в зависимости от напряженности трудового процесса.

Ключевые слова: умственная работоспособность, здоровье, профилактика, учителя.

UDC 612.821.2+613.6
Assessment of the Mental Working Efficiency 
of Teachers of Different Categories and Specializations
Latina H. O., Kalynychenko D. O.
Abstract. The relevance of the study is confirmed by the sustainable development goals of the United 

Nations General Assembly resolution “Transforming Our World: An Agenda for Sustainable Development until 
2030”. The third goal is “good health and wellbeing”. It aims to ensure healthy lifestyles and promote well-being 
for all at all ages. Therefore, caring for the professional well-being of teachers through the diagnosis of patho-
logical conditions is the first task in the field of occupational health.

The purpose of the study is to assess the weekly dynamics of the mental performance of teachers of dif-
ferent pedagogical categories and professional groups.

Materials and methods. To study the mental performance of teachers, the method of dosed assignment 
according to the tables of V. Ya. Anfimov was used. 51 teachers of three age groups were examined: 31-40 
years old (16 people), 41-50 years old (20 people), 51 and above (15 people) of institutions of general sec-
ondary education.

Results and discussion. The dynamics of teachers’ mental performance in terms of attention indicators is 
characterized by an increase in the level of performance at the end of the working week. Friday’s job perfor-
mance significantly outweighs Monday and Wednesday job performance.

The performance curve in terms of the performance of teachers of different age groups corresponds to 
the general dynamics. A significant difference was established between the indicators of the coefficient of work 
productivity in all age groups at the end of the working week

Age differences in the dynamics of mental performance are formed due to an increase in the number with 
a decrease in the quality of the work performed by teachers of the older age group at the end of the working 
week. Such dynamics corresponds to the age-related dynamics of the development of human working capaci-
ty and demonstrates the compensatory effect of professional experience on the age-related stabilization of the 
reliability of mental activity.

Conclusion. The weekly dynamics of the mental performance of teachers depends on the level of the ped-
agogical category; in particular, the optimal weekly dynamics is inherent in teachers of the first category. The 
performance of teachers in different professional fields differs. An increase in the volume of attention by the end 
of the week (p <0.05) and a tendency to an increase in the accuracy indicator in the middle of the week among 
teachers of philological subjects, mathematics and primary grades were found. High work intensity at the end of 
the week, accuracy – at the beginning of the working week (p <0.05) for biology and chemistry teachers.

Prospects for further research are in the analysis of indicators of mental performance of teachers, depend-
ing on the intensity of the labor process.

Keywords: mental performance, health, prevention, teachers.
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