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Проаналізовано поняття «світогляд у межах суб’єкт-орієнтованого підходу», розглянуто 

ступені світоглядного опанування світу, схарактеризовано компоненти світоглядної готовності. 

Наведено показники сформованості здоров’язбережувального світогляду, які, на думку авторів, 

являють собою цілісну єдність: усвідомленого дотримання здорового способу життя та моделей 

безпечної поведінки; ціннісного ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих; 

науково обґрунтованих знань про: здоров’я, методи і засоби його контролю, збереження та 

зміцнення; шляхи, методи протидії інфекційним та неінфекційним захворюванням; новітні 

методики досягнення високої працездатності і тривалої творчої активності; створення 

сприятливого навколишнього середовища та дотримання екологічних норм; прагнення до 

самовдосконалення та постійного розвитку; сповідання високих духовних цінностей. У межах 

«Концепції формування здоров’язбережувального світогляду як фундаментальної платформи 

розвитку сучасної педагогічної освіти» зроблено спробу дослідити показник 

здоров’язбережувального світогляду за допомогою застосування математичної теорії 

педагогічних вимірювань Item Response Theory. 

Ключові слова: здоров’язбережувальний світогляд, теорія педагогічних вимірювань, 

латентний параметр, індикаторна змінна, Item Response Theory.  

Проанализировано понятие «мировоззрение в рамках субъект-ориентированного подхода», 

рассмотрены степени мировоззренческого освоения мира, охарактеризованы компоненты 

мировоззренческой готовности. Приведены показатели сформированности 

здоровьесберегающего мировоззрения, которые, по мнению авторов, представляют собой 

целостное единство: осознанного соблюдения здорового образа жизни и моделей безопасного 

поведения; ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих; научно 

обоснованных знаний о здоровье, методы и средства его контроля, сохранения и укрепления; 

пути, методы противодействия инфекционным и неинфекционным заболеваниям; новейшие 

методики достижения высокой работоспособности и длительной творческой активности;  
________________________________  
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создание благоприятной окружающей среды и соблюдения экологических норм; стремление к 

самосовершенствованию и постоянному развитию; исповедование высших духовных 

ценностей. В рамках «Концепции формирования здоровьесберегающего мировоззрения как 

фундаментальной платформы развития современного педагогического образования» сделана 

попытка исследовать показатель здоровьесберегающего мировоззрения посредством 

применения математической теории педагогических измерений Item Response Theory. 

Ключевые слова: здоровьесберегающее мировоззрение, теория педагогических измерений, 

латентный параметр, индикаторная переменная. 

The article analyzes the notion of worldview in the framework of a subject-oriented approach and 

considers the stages of worldview mastering of the world, describes the components of worldview 

readiness. According to the authors’ opinion, the following indices of the formedness of health-saving 

world outlook represent an integral unity: consciousness of necessity to lead a healthy life and patterns 

of safe behavior; value-oriented relation to own health and health of other people; scientifically 

grounded knowledge on health, methods and means of its control, preservation and strengthening; 

ways and methods of counteracting infectious and non-infectious diseases; the advanced methods of 

achieving high performance and long creative activity; creation of a favorable environment and 

observance of ecological norms; self-improvement and continuous development; confession of higher 

spiritual values. These indices are obtain in the study. Within the framework of “Concept for the 

formation of the health-saving worldview as a fundamental platform for the development of modern 

pedagogical education”, the authors try to investigate the index of a health-saving worldview by 

applying the Item Response Theory. 

Key words: health-saving worldview, theory of pedagogical measurements, latent parameter, Item 

Response Theory. 

 

У межах науково-дослідної роботи кафедри валеології філософського факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на тему «Концепція 

формування здоров’язбережувального світогляду як фундаментальної платформи розвитку 

сучасної педагогічної освіти» авторами зроблено спробу дослідити такий латентний 

параметр, що впливає на успіх тестування, як «показник здоров’язбережувального 

світогляду» (ПЗС). 

У сучасній науковій літературі світогляд розглядається як «система поглядів на 

об’єктивний світ і місце людини в ньому, на ставлення людини до навколишньої дійсності і 

самої себе, а також зумовлені цими поглядами основні життєві позиції людей, їхні 

переконання, ідеали, принципи пізнання і діяльності, ціннісні орієнтації» [7] Світогляд 

включає у свою структуру знання, переконання, цінності, ідеали та інші компоненти. 

Аналіз світогляду в межах суб’єкт-орієнтованого підходу в розумінні його природи 

репрезентовано в працях представників психологічної науки. У студіях С. Л. Рубінштейна 

[6], Р. С. Немова [4], Г. Е. Залесського [1], B. Д. Шадрікова [8], А. В. Петровського [5], 

М. Г. Ярошевського [5] розкривається зміст поняття «світогляд», співвідношення світогляду 

і свідомості, питання вибору сенсу життя, життєвих цілей, ціннісних орієнтирів особистості, 

проблема формування світогляду тощо. У працях психологів подано визначення і 

проаналізовано зміст таких понять, як «світовідчуття», «світосприйняття», «світорозуміння», 

«світоуявлення». 

Під час вивчення світогляду виділяють також ступені світоглядного опанування світу: 

«світовідчуття», «світосприйняття», «світорозуміння», «світоуявлення».  

Світовідчуття – перша сходинка світоглядного становлення людини, що являє собою 

чуттєве усвідомлення світу, коли світ дається людині у формі образів, які організовують 

індивідуальний досвід. Світовідчуття – емоційна сутність світогляду, що складається з 

широкої гами емоцій, почуттів, настроїв, які допомагають скласти цілісне глибоке уявлення 

про предмет або ситуації. 

Світосприйняття – другий ступінь, що дозволяє бачити світ у єдності сторін, давати 

йому певну інтерпретацію. Світосприйняття може базуватися на різних підставах, не 

обов’язково теоретично обґрунтованих. Світосприйняття може бути як позитивно, так і 

негативно забарвленим (наприклад, світосприйняття абсурдності, трагічності). З одного 
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боку, світосприйняття передбачає бачення світу як цілого, з іншого, – виділення домінанти, 

чогось головного, особистісно важливого. 

Світорозуміння – це найвищий ступінь світоглядного опанування світу; розвинений 

світогляд зі складними переплетеннями багатогранних ставлень до дійсності, з найбільш 

узагальненими синтезованими поглядами та уявленнями про світ і людину. У реальних 

вимірах світогляду ці ступені нерозривно пов’язані між собою, взаємно доповнюють один 

одного, утворюючи цілісний образ світу і місця людини в ньому. Світорозуміння – 

інтелектуальна сутність світогляду, яка охоплює стійкі знання у вигляді різних теорій, 

принципів і законів. 

Світоуявлення – випливає з перших трьох компонентів і частково міститься в них. 

Накопичений досвід дозволяє формувати моделі та підходи, що спрямовують до подальших 

досліджень і оцінки можливих станів об’єктів. Сюди можна віднести фантазії, упередження, 

стереотипи, складні наукові прогнози або ірраціональні інтуїтивні передбачення. 

Важливим компонентом є світоглядна готовність, яка виражає здатність людини до 

усвідомленого світоглядного вибору і дії на основі індивідуальних цінностей, особливостей 

внутрішньої та зовнішньої життєдіяльності людини. 

Одним із провідних завдань педагогічного процесу у формуванні 

здоров’язбережувального світогляду є формування його функціональних компонентів 

(особливо – світорозуміння і світоуявлення), а також світоглядної готовності. 

Для оцінки сформованості показників здоров’язбережувального світогляду автори 

концепції використали Теорію педагогічних вимірювань, яка є важливою галуззю педагогіки, 

що бурхливо розвивається, охоплює як теоретичні, так і прикладні аспекти, перебуваючи на 

межі гуманітарних та точних наук – педагогіки, філософії, математики, логіки та статистики 

[11]. Теорія педагогічних вимірювань, у свою чергу, є складовою частиною наукової 

тематики, що вивчає тести і називається «тестологією». Тестологію традиційно поділяють на 

педагогічну, психологічну та соціальну. В англомовній науковій літературі для 

психологічної тестології використовується термін «психометрика» (Psychometrics), а для 

педагогічної – поняття «педагогічні вимірювання» (Educational Measurement). 

Математичні методи педагогічних вимірювань застосовують для обробки результатів 

тестування та перевірки відповідності характеристик тестових завдань і тесту в цілому 

науково обґрунтованим критеріям якості. 

Апарат, застосовуваний у математичних теоріях педагогічних вимірювань, належить 

до теорії ймовірностей та математичної статистики і використовує методи матричної алгебри 

та математичного аналізу. 

Метою різних математичних теорій педагогічних вимірювань у широкому сенсі є 

побудова математичних моделей, які в кількісній формі найбільш повно і точно 

відображають основні характеристики і параметри освітнього простору, різних його 

елементів, механізми їхньої взаємодії один з одним. У вузькому сенсі – вивчаються і 

розглядаються лише рівень підготовленості учнів і рівень складності певного класу завдань, 

які називають «тестові». 

Серед сучасних математичних теорій педагогічних вимірювань найбільш відомою є 

Item Response Theory, яку інколи перекладають як «теорія моделювання та параметризації 

тестів» [9; 10]. У Item Response Theory традиційно включають однопараметричну модель 

Раша [13], а також дво- та трипараметричні моделі [2; 12; 13]. 

Модель Раша вирішує дві принципові проблеми. Перша полягає в тому, що 

обчислюється рівень підготовленості випробуваного, інваріантний щодо складності завдань. 

Це означає, що якщо одному й тому самому випробуваному пред’явити два тести, один із 

яких складається з легких завдань, а інший – зі складних, то, вочевидь, що бали за перший 

тест будуть вище. До того ж, значення рівня підготовленості, обчислене за результатами 

виконання першого тесту, збігається зі значенням рівня підготовленості, обчисленим за 

результатами другого тесту. Аналогічно, рівень складності завдання є інваріантним щодо 

рівня підготовленості випробуваних, які вирішують це завдання. 



Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє» Випуск 23 

 9 

 

Ймовірність правильного розв’язання завдання (так звана «функція успіху») передано 

формулою: 

  exp( ) / (1 exp(r ))P
ij i j i j i j

p           , 

де i  — підготовленість i -випробуваного, 
j  — складність j -го завдання. 

 

Отримана ймовірність залежить лише від різниці 
i j
  , тому часто називається 

«однопараметричною моделлю Раша». Використовуючи функцію успіху, нескладно 

побудувати характеристичні криві завдань тесту та характеристичні криві випробуваних, які 

наочно демонструють вищезгадану залежність ймовірності виконання завдання від його 

складності та рівня підготовленості випробуваного.  

Якщо тест містить завдання з різною диференційованою здатністю, то можливостей 

опису таких емпіричних даних однопараметричною моделлю Раша недостатньо. Для 

подолання у двопараметричній моделі А. Бірнбаума вводиться ще один параметр – 

диференційована здатність тесту. Наступним розвитком моделі А. Бірнбаума є 

трипараметрична модель, у яку включено третій латентний параметр, що відображає вплив 

ефекту вгадування на ймовірність відповіді на завдання.  

У низці робіт досліджуються моделі на основі згаданих, у які введено латентні змінні, 

пов’язані з потрібними якостями. 

Наприклад, у [3] досліджується латентна змінна, що відображає професійну діяльність 

викладача на основі моделі Раша. Цілями цієї оцінки є забезпечення і поліпшення якості 

професійної діяльності викладача, управління інформацією про діяльність, забезпечення 

об’єктивності під час прийняття управлінських рішень задля оптимізації діяльності та інше. 

Як було встановлено, уявлення про світогляд є досить загальним і включає величезну, 

майже неосяжну кількість аспектів, які складно оцінити та обчислити. Але, якщо йдться про 

дисципліни, пов’язані зі здоров’ям (Моральні та духовні аспекти здоров’я, Загальна теорія 

здоров’я (загальна та педагогічна валеологія), Безпека життєдіяльності, Основи здорового 

способу життя та культура здоров’я тощо), цей латентний параметр, згідно з гіпотезою 

авторів, може бути поданий у лінійній шкалі, а отже, включений до моделі й оцінений за 

результатами експериментів, як і відомі параметри моделей Раша і Бірнбаума. 

Показники сформованості здоров’язбережувального світогляду, на думку авторів, 

являють собою цілісну єдність: усвідомленого дотримання здорового способу життя та 

моделей безпечної поведінки; ціннісного ставлення до власного здоров’я та здоров’я 

оточуючих; науково обґрунтованих знань про: здоров’я, методи і засоби його контролю, 

збереження та зміцнення; шляхи, методи протидії інфекційним та неінфекційним 

захворюванням; новітні методики досягнення високої працездатності та тривалої творчої 

активності; створення сприятливого навколишнього середовища та дотримання екологічних 

норм; прагнення до самовдосконалення та постійного розвитку; сповідування високих 

духовних цінностей. 

Усі без винятку теорії педагогічних вимірювань спрямовані на оцінку справжніх 

компонентів вимірювань латентних якостей – таких, які не є вповні проявленими. Усі теорії 

виходять з аксіоми стійкого існування справжніх компонентів вимірювання. Цей процес 

спостерігався не лише в педагогічних, але й у психологічних, соціологічних, економічних та 

медичних вимірах. Наведені аргументи свідчать на користь того, що назву Latent Trait Theory 

слід віднести до теорії більш високого, міждисциплінарного рівня, що включає в себе всі 

інші теорії педагогічних, психологічних і соціологічних вимірювань. 

У моделі з ПЗС цей показник має впливати на ймовірність правильної відповіді на 

завдання таким чином. У разі збільшення ПЗС ймовірність зростає, у випадку зменшення – 

знижується. Позначимо ПЗС через  , не уточнюючи на цьому етапі його одиниці 

вимірювання. 
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Якщо за основу прийняти однопараметричну модель Раша, то функцію успіху можна 

в загальному вигляді записати як формулу: 

  

Pr( , , ) exp( ( , , )) / (1 exp( ( , , )))             

де ( , , )     — функція, що має такі властивості: 

1. ( , , )     , коли    у разі фіксованих ,  . 

2. ( , , )     , коли    у разі фіксованих ,  . 

3. ( , , )     є зростаючою у разі фіксованих ,  . 

 

Ці властивості забезпечують відомі властивості функції успіху моделі Раша, а також 

описують залежність від нової змінної ПЗС  . Що стосується властивостей 1–2, то 

зрозуміло, що в реальних ситуаціях параметри ,   до нескінченості не прямують; наведені 

граничні переходи означають лише великі значення ,  , відповідно.  

Для дослідження моделі потрібно конкретизувати функцію ( , , )    . Можна 

запропонувати дві найбільш прості реалізації цієї функції. Запишемо ці реалізації, 

підставивши одразу у функції успіху. 

Перша модель передбачає адитивність латентних показників (адитивна модель): 
  

Pr( , , ) exp( ) / (1 exp( ))             
.
 

Друга модель передбачає мультиплікативний ефект взаємодії рівня підготовленості   

ПЗС   (мультиплікативна модель): 

 Pr( , , ) exp( ) / (1 exp( ))          . 

Постає важливе питання щодо одиниць вимірювання введеної змінної  . Для 

адитивної моделі, вочевидь, вона вимірюється у тих самих одиницях, що й ,  , тобто в 

логітах. Однак, на думку авторів, це утруднює інтерпретацію змісту ПЗС як особливої 

латентної змінної, що акумулює світоглядні властивості. 

Для мультиплікативної моделі   – безрозмірний позитивний коефіцієнт, який у разі 

1   перетворює функцію успіху мультиплікативної моделі на класичну функцію успіху 

моделі Раша. Побудуймо характеристичні поверхні для різних комбінацій параметрів 

, ,   . 

 
Рис. 1. Значення характеристичної функції – залежно від параметрів ,  .   – безрозмірний 

коефіцієнт ( 0  ),   — рівень підготовленості 

 

Параметр   має найбільше значення для червоної поверхні, найменше – для синьої. 
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Рис. 2. Значення характеристичної функції – залежно від параметрів ,  .  

  – безрозмірний коефіцієнт ( 0  ),   — складність завдання 

 

Параметр   має найменше значення для червоної поверхні, найбільше – для синьої. 

Як бачимо на поданих графіках, введений параметр   суттєво впливає на величину 

характеристичної функції. Використовуючи цю властивість параметра, можна здійснювати 

обчислювальні процедури для його оцінки за вибірками. 

Висновки 
Дослідження сформованості показника здоров’язбережувального світогляду за 

допомогою математичної теорії педагогічних вимірювань Item Response Theory є сучасним 

методом, який забезпечує і поліпшує якість професійної діяльності викладача, управління 

інформацією про діяльність, забезпечення об’єктивності у разі прийняття управлінських 

рішень задля оптимізації діяльності тощо. Перспективним вважаємо подальше дослідження 

механізмів формування здоров’язбережувального світогляду, розробку моделі формування 

стійких переконань щодо пріоритетності цінностей здоров’я, які дозволять сучасній молоді 

повною мірою розкрити та зреалізувати свій особистісний, професійний та духовний 

потенціали. 

У статті репрезентовано математичну модель, яка описує вплив введеного показника 

сформованості здоров’язбережувального світогляду на результативність виконання завдань 

особами, які проходять тестування. Модель базується на відомій однопараметричній моделі 

Раша – і є двопараметричною моделлю, але, на відміну від відомих моделей, описує 

залежність ймовірності успіху у разі виконання завдання від латентного параметру, що 

характеризує світогляд. 

Важливими напрямками подальшого розвитку репрезентованої моделі є її 

соціологічно-педагогічне потрактування та розробка процедур ідентифікації моделі за 

вхідними даними. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

 

Лавриненко О. О. 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

Харків, Україна 
 

Розглянуто питання становлення та сучасного стану державно-правового регулювання 

валеологічної освіти в незалежній Україні. Проаналізовано систему сучасних нормативно-

правових актів у згаданій сфері. Доведено, що має бути розроблено та впроваджено державну 

програму підвищення рівня духовності серед населення, у першу чергу – у контексті духовного 

здоров’я. У зазначеній програмі має втілюватися передовсім не патріотичний чи релігійний 

аспект духовності, а охоронооздоровчий.  

Ключові слова: здоров’я, валеологія, освіта, охорона здоров’я. 

Рассмотрены вопросы становления и современного состояния государственно-правового 

регулирования валеологического образования в независимой Украине. Анализируется система 

современных нормативно-правовых актов в указанной сфере. Доказывается, что должна быть 

разработана и активно внедряться государственная программа повышения уровня духовности 

среди населения, прежде всего – в контексте духовного здоровья. При этом в указанной 

программе должен воплощаться в первую очередь не патриотический или религиозный 

аспекты духовности, а здравоохранительный. 

Ключевые слова: здоровье, валеология, образование, здравоохранение. 

The article deals with the issues of the formation and modern state of state-legal regulation of 

valeological education in the independent Ukraine. The system of modern legal acts in the given 

sphere is analyzed. It has been argued that the state program of raising the level of spirituality among 

the population, in the first place, in the context of spiritual health, should be developed and actively  

implemented. At the same time, in this program must be embodied in the first non-patriotic or 

religious aspect of spirituality, and health-improving. 

Key words: health, valeology, education, health care. 

 

Здобуття Україною незалежності об’єктивно пов’язується багатьма фахівцями у сфері 

державного управління з гуманізацією низки сфер суспільного життя, не є винятком і освіта. 

У зв’язку з активним виникненням нових дисциплін, які не могли існувати за радянських 

часів в умовах обмеженої ідеології, освітня сфера почала розширюватися. І саме із середини 

90-х років ХХ століття в Україні розпочався й активний розвиток валеології як комплексної 

науки про фізичне, психологічне і духовне здоров’я людини. 

У 1996 році було прийнято Конституцію України, у статті 3 якої зазначено, що 

здоров’я людини є найвищою соціальною цінністю, а згідно зі ст. 49, кожна людина має 

право на охорону здоров’я [1]. Цим документом були створені підвалини розвитку систем 

освіти та охорони здоров’я в незалежній Україні.  

Другим за юридичною вагомістю (після Конституції) правовим актом про здоров’я 

населення є так звана Медична Конституція України – Закон України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р., де сформульовано концептуальну стратегію 

формування здорового способу життя (ст. 32) [2]. 
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