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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У НАВЧАННІ
ДІТЕЙ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Міщенко О.В.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка
Анотація. У статті розглядається питання впровадження
додаткового об’єму рухового навантаження у загальнотеоретичний цикл
навчання молодших школярів. Міжпредметні зв’язки є визначальними при
введенні цієї методики.
Ключові слова: рухове навантаження молодших школярів,
міжпредметні зв’язки.
Аннотация. Мищенко А.В. Современный взгляд на межпредметные
связи в обучении детей начальной школы. В статье рассматривается
вопрос включения дополнительного объема двигательной нагрузки в
общетеоретический цикл обучения младших школьников. Межпредметные
связи являются главными при внедрении этой методики.
Ключевые слова: двигательная нагрузка младших школьников,
межпредметные связи.
Summary. Mischenko A. Modern glance of intersubject bonds at studying
of the primary school children. In clause the question of incorporation of
additional volume of a motorial load in a common theoretical cycle of learning
of the younger schoolboys is surveyed. The intersubject connections are main at
introduction of this procedure.
Keywords: activity motion younger of pupils, intersubject bonds.
Актуальність. В аспекті нашого дослідження актуальним є визначення
впливу додаткового об“єму рухового навантаження на поліпшення здоров’я та
належний рівень успішності у процесі навчання молодших школярів. Процес
зміни методики, що виступає об’єктом нашого дослідження, витікає з
нагальності постановки питання про покращення сучасної освіти і популяризації
передового педагогічного досвіду.
Методика дослідження. Добір та застосування форм підвищення
рухової активності ґрунтувалися на основних психологічних теоріях виховання
й самовиховання творчої особистості, врахуванні вікових особливостей учнів,
а також виховних можливостей навчального процесу.
У ході дослідження нами були застосовані такі методи формування
вимог до занять фізичною культурою як: дидактична гра із включенням
елементів рухової активності, рухлива гра із застосуванням форм пізнавальної
діяльності, фізичні вправи різної направленості після виконання певного
навчального завдання.
Результати дослідження. Зупинимося більш детально на варіантах
збільшення об’єму рухового навантаження під час викладання
загальнонавчальних предметів.
Перше – дидактична гра. З нашої точки зору, дидактичну гру слід
відрізняти від ігрових прийомів у навчанні. Останні виступають як засіб
стимулювання дітей у різних видах діяльності. Основний педагогічно-значимий
результат цієї діяльності досягається неігровими методами.
Дидактична гра належить до двох сфер людської діяльності – гри та
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навчання. Суть дидактичної гри полягає в тому, що навчальне завдання тут умовно
замасковане на першому плані для гравців. Мотивом виконання стає природний
потяг дитини грати, виконувати певні ігрові дії [2].
У системі ігрової діяльності дидактичну гру слід віднести до
“інструментальних” ігор. Тобто “…вона включає в себе продуктивний компонент
– навчання і служить засобом (“інструментом”) для розв’язання його завдань”
[4, C.90].
Учні й учитель у межах ігрової діяльності є рівноправними партнерами.
Вчитель має здійснювати керівництво навчально-виховним процесом, виходячи
із правил гри й керуючись, разом з учнями, її нормами і принципами.
Проведення дидактичних ігор із включенням рухового навантаження в
ході експерименту проходило за наступними основними напрямками:
- дидактична мета поставала перед учнями у формі ігрового завдання;
- умови навчальної діяльності, правила, яким підпорядковувалася поведінка
і дії дітей, модифікувалися, набуваючи відповідного характеру;
- навчальний матеріал використовувався в якості засобів гри;
- у навчальну діяльність вводився елемент змагання (часто це було основним
засобом переведення дидактичного завдання в ігрове);
- успішність виконання пов’язувалася з ігровими результатами;
- активно включалася емоційна сфера учнів.
Другою формою ігрової діяльності була рухлива гра, яка більше
використовувалася нами в теплу пору року на свіжому повітрі під час проведення
занять з природознавства. Вже одна згадка про проведення рухливих ігор поза
межами класної кімнати викликала у дітей позитивні емоції, приємне хвилювання.
Тут, як правило, діти не тільки із задоволенням сприймали саму рухливу гру, але
й намагалися якнайкраще виконати поставлене перед ними навчальне завдання.
Головним стимулом була перемога однієї з команд, тобто самоутвердження в
колективі.
Проводячи заняття із включенням до їх змісту фізичних вправ (третя
форма ігрової діяльності), вчитель швидко створював радісну атмосферу
виконання навчальних завдань, пробуджував у дітей бажання швидше включатися
у запропоновану діяльність. Виконувати рухове навантаження мав право той, хто
краще підготувався до певної теми навчального предмету, той, хто міг показати
свої розумові здібності з найкращого боку. Тому діти старанно готували
домашнє завдання, активно включалися у хід уроку, постійно виконували вимоги,
які ставив перед ними вчитель.
Обговорення результатів дослідження. За результатами
експериментального дослідження було встановлено, що застосування
розроблених методів позитивно впливає на підвищення пізнавального інтересу
учнів до процесу навчання, навчальної мотивації, позитивного емоційного фону
під час занять і сприяє ефективності формування фізичної культури учнів.
У ході дослідження ми переконалися, що включення міжпредметних
зв’язків у навчальний процес молодших школярів сприяє забезпеченню
глибокого загальнокультурного розвитку, формуванню гармонійної, цілісної
особистості, що розглядається, як найважливіша умова й історичний чинник її
професійного становлення і саморегуляції [1]. У контексті такого визначення
сутності міжпредметних зв’язків пріоритети надаються тим чи іншим їх
аспектам, залежно від реального стану й особливостей освітніх та соціальних
4

процесів у конкретній країні. Найважливішим з них є подолання відокремленого,
уособленого ставлення людини до природи, нерозуміння її цілісності. У ході
дослідження ми дійшли висновку, що міжпредметні зв’язки відкривають значні
можливості впровадження достатнього рухового навантаження у процес освіти
[3, 5]. Дійсно, міжпредметні зв’язки є не тільки відображенням загальних
закономірностей пізнання світу людиною і ведуть до поглиблення знань. Вони
також дають можливість формування у свідомості людини єдиної, цілісної
картини світу. В цьому ми бачимо тісний зв’язок освіти з покращенням здоров’я
дітей.
Усвідомлення нами тісного зв’язку навчально-виховного процесу і
збільшення рухової активності дітей дозволило дійти висновку про необхідність
включення у класичну схему викладання предметів: “перевірка домашнього
завдання – викладання нового матеріалу – закріплення нового матеріалу –
домашнє завдання”, певних форм підвищення рухової активності, що дозволило
сформувати у свідомості учнів позитивне ставлення до фізичної культури, дати
учням уявлення цілісної картини світу.
Подальший аналіз дозволяє стверджувати, що реалізація у навчанні
формування потреби в учнів до фізичного виховання повинна здійснюватися на
основі доцільного поєднання традиційних форм фізичного виховання з новим
творчим підходом до процесу навчання. Він передбачає не просто викладання
загальнонавчального курсу плюс введення податкового об’єму рухової
активності. При викладанні всіх предметів червоною ниткою проходить ідея
єдності людини та природи, взаємозв’язку здоров’я від дотримання
елементарних правил по фізичному удосконаленню. Цього не можна досягти
без формування цілісного уявлення про залежність здоров’я від оточуючого
середовища, від змісту способу життя, від покращення успішності, що
досягається завдяки міжпредметним зв’язкам. Тому навчально-виховний процес
повинен розглядатися в єдиному комплексі: навчання, виховання, оздоровлення.
Висновки.
У сучасному навчанні дітей початкової школи необхідно:
1. Відобразити ідею неперервного фізичного виховання.
2. Закладати сучасні погляди на життя, знання про взаємозв’язок між
компонентами розумовими та фізичними, здоровий спосіб життя.
3. Реалізувати їх спрямованість на виховання почуття особистої
відповідальності учнів за стан свого здоров’я на основі розуміння його
цінності.
4. Структуру і зміст уроків будувати цікаво, доступно для засвоєння всіма
учнями, враховуючи їх вікові особливості.
5. Методика проведення занять повинна сприяти подальшому розвитку учнів
та їх зацікавленості у здобутті нових знань.
1.
2.
3.
4.
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ОЦІНКА ДИНАМІЧНИХ З’ЄДНАНЬ ВПРАВ ЗІ СКЛАДНОЮ
КООРДИНАЦІЙНОЮ СТРУКТУРОЮ РУХІВ ПРАКТИКАМИ
СПОРТИВНОЇ АКРОБАТИКИ
Чертілін І. А.
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Анотація. У статті проаналізовані результати анкетування
ведучих тренерів і спортсменів високого класу зі спортивної акробатики,
що проведене з метою виявлення їх ставлення до проблеми динамічних
з’єднань вправ зі складною координаційною структурою рухів.
Ключові слова: спортивна акробатика, композиція, вправа,
динамічні з’єднання вправ, тренери, спортсмени.
Аннотация. Чертилин И. А. Оценка динамических соединений
упражнений со сложной координационной структурой движений
практиками спортивной акробатики. В статье проанализированы
результаты анкетирования ведущих тренеров и спортсменов высокого
класса по спортивной акробатике с целью выявления их мнений по проблеме
динамических соединений упражнений со сложной координационной
структурой движений.
Ключевые слова: спортивная акробатика, композиция, упражнение,
динамические соединения упражнений, тренеры, спортсмены.
Summary. Igor Tchertilin. The estimate of dynamic conjunctions
exercises with difficult coordination structure of movement from experts Sports
Acrobatics. The results of questionnaires of the leading coaches and the high
quality sportsmen of Sports Acrobatics in analyzed at the article for the purpose
of collect their opinions at the problem of dynamic conjunctions exercises with
difficult coordination structure of movement.
Keywords: Sports Acrobatics, composition, exercise, dynamic junctions
of exercises, coaches, sportsmen.
Вступ. Сьогодні не можливо уявити собі будь який вид спорту зі
складною координаційною структурою рухів (спортивна акробатика, спортивні
види гімнастики, стрибки на батуті, фігурне катання й інші) без віртуозного
виконання вправ рекордної складності, які логічно об’єднані у єдину
композиційну побудову. Композиції з двох чи декількох вправ утворюють одне
ціле за допомогою «зв’язок», покликаних зберегти й передати наступній енергію
кожної попередньої вправи. В деяких наукових працях такі «зв’язки» іменуються
«динамічними з’єднаннями вправ» [2].
Композиції акробатів – стрибунів на доріжці, батутистів складаються з
ланцюга вправ, які щорічно стають складнішими; комбінації майстрів парногрупової акробатики виглядають виграшніше, якщо містять з’єднання складних
вправ; а композиції гімнастів караються правилами, коли втрачають динамічний
характер виконання.
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На жаль, у літературі з питань техніки вправ зі складною координаційною
структурою рухів, з’єднанням присвячена незначна кількість робіт, – основна
увага приділена техніці виконання окремих вправ [1;3;4;5]. Тим часом, на практиці,
спостерігається взаємозалежність: виконання, наприклад, акробатичних
сполучень у стрибках на доріжці багато в чому залежить від техніки «переходів»,
а виконання «переходів» – від техніки виконання окремих акробатичних стрибків.
Організація дослідження. З метою виявлення думки практикуючих
фахівців спортивної акробатики – спортсменів і тренерів – про особливості
виконання і навчання динамічним з’єднанням вправ, нами було організоване та
проведене соціологічне опитування у вигляді анонімного анкетування. У
дослідженні були задіяні фахівці з ведучих центрів спортивної акробатики в
Україні – міст: Києва, Вінниці, Донецька. Усього опитано 120 респондентів,
серед яких: 30 тренерів зі стажем роботи від 2 до 45 років (17 чоловік мають
почесне звання «Заслужений тренер України»), 90 спортсменів, що мають
спортивну кваліфікацію не нижче кандидата в майстри спорту України.
Представники парно-групової акробатики і стрибків на акробатичній доріжці
розподілилися в кількості 67 і 55 відповідно (деякі фахівці представляли обидва
напрямки акробатики).
Результати дослідження і їх обговорення. Однією з задач
дослідження стояло визначення місця поняття «динамічне з’єднання вправ» у
лексиконі практиків спортивної акробатики, рівня його асоціації з акробатичною
композицією в цілому. Необхідно відзначити відсутність чіткого уявлення
респондентів про зміст прийнятого в наукових працях поняття «динамічне
з’єднання вправ»: 43% опитаних під цим словосполученням розуміють не
гармонійне з’єднання двох вправ, а акробатичну композицію цілком. Виявлені
деякі розбіжності у використанні спеціальної термінології, наприклад понять:
«вправа», «елемент», «зв’язка», «композиція» та інших, що свідчить про
домінування «робочого» словника над науковим і не достатнє впровадження
визначень останнього в практику виду спорту.
Термінологічні неточності не вплинули на оцінку респондентами
значення якісного виконання переходів від однієї вправи до іншої для успішного
завершення комбінації. Лише 1 із 120 опитаних відповів, що якість з’єднань
вправ не має для цього особливого значення. Два представники парно-групової
акробатики висловили думку, що «переходи» мають значення тільки у вольтижних
вправах. Відповіді інших 97,5% фахівців зійшлися у високій оцінці якісного
виконання динамічних з’єднань, однак вони принципово розрізняються за
можливим результатом композиції. 59 чоловік вважають значення «переходів»
великим, припускаючи, що, у випадку помилки, положення можна виправити
наступною вправою і 58 чоловік вважають значення «переходів» вирішальним,
а, отже, невдачі при їхньому виконанні ведуть до не якісного виконання комбінації
в цілому, чи, навіть, її не виконанню.
Трохи різними виявилися думки з цього приводу у тренерів і
спортсменів. 60% тренерів, серед яких 11 мають звання «Заслужений тренер
України», вважають вирішальним значення динамічних з’єднань в акробатичній
композиції.
У спортсменів переважає інша точка зору, причому вона не пов’язана з
рівнем їхньої кваліфікації: 54% діючих акробатів схильні вважати будь-яку
ситуацію поправною. Звертає на себе увагу той факт, що акробатів – стрибунів
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на доріжці, які віддали перевагу вирішальному значенню з’єднань між вправами
для якісного виконання всієї комбінації, виявилося на 13% більше, ніж фахівців
парно-групової акробатики з такою самою думкою. Пояснення, мабуть,
міститься в особливостях різних видів спортивної акробатики. Уся комбінація
стрибуна на доріжці складається з вправ, що складають єдиний ланцюг за
допомогою динамічних з’єднань, а музично-акробатична композиція в кожнім
з п’яти видів парно-групової акробатики може зовсім не містити динамічних
з’єднань вправ, що, деякою мірою, знімає зі спортсменів комплекс психологічної
залежності від групи рухових дій, що аналізується .
Вся величезна кількість динамічних з’єднань має загальні ознаки, –
процес переходу від однієї вправи до іншої можна розділити на 3 фази:
1 – кінцеве положення після попередньої вправи чи приземлення
(положення ОЦМ, рук, ніг щодо опори);
2 – переміщення ОЦМ і ланок тіла щодо опори;
3 – вихідне положення чи пускова поза для виконання наступної вправи.
При відповіді респондентів на питання анкети: «Укажіть, яка частина
динамічного з’єднання вправ має найбільше значення для успішного його
виконання?» отримано результати, приведені на малюнку 1(а, б).
Згідно цих даних, більшість фахівців, як спортсменів, так і тренерів
вважають, що такий розподіл динамічного з’єднання на частини цілком
справедливий. Але, мабуть, надзвичайно малий відрізок часу, що його займає
перехід від вправи до вправи в ході композиції (долі секунди), а також не дуже
глибокий візуальний аналіз руху веде до того, що 66,67% опитаних утрудняються
у визначенні найбільш значимої частини. Картину доповнює розподіл голосів
респондентів, що залишилися, і найбільш показовим представляється думка
тренерів, відповідно до якої успішність «переходу» визначає положення тіла на
момент завершення попередньої вправи (30 чоловік), а перехідні дії й особливо
вихід на наступну вправу не носять ключового значення і, у випадку помилки на
першому етапі, не здатні вплинути на результат (10% і 4% відповідно).
Інтерес представляє думка практиків по проблемі навчання з’єднанням
вправ зі складною координаційною структурою рухів. Так акробати парногрупових видів і стрибуни на доріжці практично з однаковим ступенем розподілу
голосів – 56% – вважають, що навчати спортсменів з’єднанням вправ у динамічну
композицію необхідно на етапі спеціалізованої підготовки, коли у тренуючихся
сформований необхідний спеціально-руховий потенціал. 21,7% опитаних схильні
знайомити з цим типом рухів новачків на етапі початкової підготовки, коли
освоюються «ази» акробатики. Майже така ж кількість респондентів (22,3%)
упевнена в тім, що навчання динамічним з’єднанням вимагає досконалої техніки
виконання окремих вправ і можливе лише на етапі спортивного удосконалення.
Істотно розрізняються по цьому питанню погляди діючих спортсменів
і тренерського складу. При одностайному «за» більшості на користь етапу
спеціалізованої підготовки, у тренерів акцент зміщений на користь більш
пізнього навчання «переходам», а спортсмени бачать необхідність вводити
поняття про з’єднання вправ як елемент «школи» акробатичних рухів.
Дослідження визначило, що однозначно авторитетного джерела знань
про динамічні з’єднання сложнокоординаційних вправ і науково обґрунтованої
методики навчання їм немає. Більше половини всіх опитаних (54,2%) у кожному
окремому випадку навчання моменту переходу від однієї вправи до іншої
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Мал. 1. Розподіл думок фахівців спортивної акробатики щодо
найважливіших частин динамічних з’єднань вправ:
а) тренерів; б) спортсменів
Однак на цьому фоні різко виділяється тенденція гнітючої переваги
емпіричних знань над теоретичними. Так особистому досвіду і досягненням
тренерів довіряє, у цілому, 57,5% респондентів, у той час як новітнім розробкам
науки – всього 3,3% чи 4 чоловіка з 120, що відповіли на запитання анкети. Таке
співвідношення не змінюється при аналізі відповідей на дане питання
представників різних видів акробатики, тренерів і спортсменів, спортсменів
різної кваліфікації: наукові праці з питань навчання динамічним з’єднанням не є
значимим джерелом знань. На наш погляд, причина такого положення криється
в явній недостатності серйозних досліджень у даній області спортивної науки.
Тренери звикли покладатися на свій професійний досвід (23,1%) і, у
меншому ступені, на досвід колег (15,4%). Спортсмени, навіть найвищих
розрядів (МСМК і ЗМС), довіряють особистим знанням удвічі менше, ніж слову
тренера (відповідно 18 і 36 чоловік). Причому фахівці парно-групової
акробатики знаходяться в питаннях навчання динамічним з’єднанням вправ в
особливо великій залежності від практичних спостережень наставників: 40,3%
опитаних проти 19,8% у стрибках на акробатичній доріжці.
Висновки. Резюмуючи підсумки проведеного дослідження, можна з
упевненістю сказати, що з’єднання вправ спортивної акробатики за допомогою
динамічних зв’язок, являють собою окреме, дуже важливе, підтверджене
практичним попитом поле для наукових вишукувань.
Серед практикуючих фахівців спортивної акробатики (тренерів і
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спортсменів високої кваліфікації) поширена думка про виняткову роль
динамічних «зв’язок» для успішності виконання змагальної композиції в цілому.
При цьому виявлено недостатність знань про «переходи» від однієї вправи до
іншої, виконані в динаміці, та відсутність сформованої методології навчання
ДСУ, якою могли б користатися в тренувальному процесі тренери і спортсмени
різного рівня підготовки.
На наш погляд, лише ситуація, коли метод «проб і помилок» поступиться
місцем усебічному науковому аналізу, здатна вирішити протиріччя і сприяти
прогресу в освоєнні динамічних з’єднань вправ зі складною координаційною
структурою.
1.
2.
3.
4.
5.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПСИХОФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Козяр М.М.
Львівський інститут пожежної безпеки МВС України
Анотація. Стаття стосується підвищення психофізичної
підготовленості особового складу підрозділів органів внутрішніх справ
України на основі вдосконалення системи фізичної підготовки.
Ключові слова: фізична підготовленість, пам’ять, увага,
тестування.
Аннотация. Козяр М.Н. Пути повышения эффективности
психофизической подготовки личного состава подразделений органов
внутренних дел Украины. Статья касается повышения психофизической
подготовленности личного состава подразделений органов внутренних дел
Украины на основе усовершенствования системы психофизической
подготовки.
Ключевые слова: физическая подготовленность, память, внимание,
тестирование.
Summary. Kozjar M.N. Route of rising of efficacyy of psychophysical
preparation of personal structure of sectionings of law-enforcement bodies of
Ukraine. This article deals with the enhancement of psychophysical preparation
of the personal staff in subunits of the bodies of Internal Affairs of Ukraine on
the basis of physical training system improvement.
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За останнє десятиріччя в Україні склалась критична ситуація щодо
функціонального стану молоді. Встановлено, що дефіцит рухливої активності
студентської молоді складає від 60 до 75 % необхідного для підтримання
нормального рівня здоров’я та фізичної кондиції. Значна кількість молоді має
низький рівень стану здоров’я [2, 3] і незадовільну фізичну підготовку [1]. Це
веде до помітного зниження фізичної та розумової працездатності особистості.
Саме у молодому віці фізичне виховання може стати важливим засобом
формування особистості, оскільки молода особа є психологічно відкритим для
цієї привабливої, престижної для нього форми діяльності [5, 6]. Регулярне
виконання фізичних вправ сприятиме розвитку фізичних якостей — витривалості,
сили, швидкості і спритності, а також особистісних якостей — волі, сміливості,
рішучості, наполегливості [4, 7].
Тому виникає необхідність у розробці оптимальних методів організації
та проведення занять з співробітниками першої медично-вікової групи, створенні
спеціальних комплексів вправ для позаурочних форм занять, засобів фізичного
виховання для розвитку фізичних і психічних якостей.
Мета дослідження – вдосконалення системи фізичної підготовки
особового складу підрозділів органів внутрішніх справ України.
Задачі дослідження:
1. Узагальнити дані літератури щодо можливостей корекції психічного
та фізичного стану курсантів засобами фізичного виховання.
2. Визначити рівень психологічних, функціональних показників,
показників фізичної підготовленості курсантів Львівського інституту пожежної
безпеки МВС України.
3. Визначити шляхи покращення рівня фізичної підготовки
співробітників органів внутрішніх справ України.
Для вирішення поставлених в дослідженні задач були застосовані такі методи:
1. Педагогічних досліджень.
2. Тестування фізичної підготовленості:
2.1 підтягування;
2.2 біг 100 м;
2.3 біг 3000 м;
2.4 комплексно-силова вправа;
2.5 стрибок у довжину з місця;
2.6 човниковий біг 10 х 10 м.
3. Психофізіологічних обстежень:
3.1 дослідження уваги;
3.2 дослідження пам’яті.
4. Методи математико-статистичної обробки даних.
Педагогічні спостереження були використані для вивчення і
систематизації фізичних вправ, що використовуються в режимі дня. Застосовані
педагогічні спостереження були тематичні за обсягом; розвідувальні за
програмою; опосередковані, що дозволило зробити вибірку більш
репрезентативною; невключені; відкриті і скриті; безперервні. Сутність
педагогічного експерименту полягала в одержанні інформації про кількісні і
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якісні величини психологічних, фізичних показників. Для оцінки фізичної
підготовленості ми використовували “Державні тести і нормативи оцінки
фізичної підготовленості населення України” .
За допомогою них оцінено рівень фізичної підготовленості курсантів
1-3 курсів Львівського інституту пожежної безпеки МВС України. Нами було
проведено шість видів тестувань, з яких біг на 3000 м та комплексно-силова
вправа мають коефіцієнт 2. Дані тестувань заносились у протокол.
Психічні процеси досліджували за методикою розробленою
спеціалістами Латвійського державного інституту фізичної культури та тестами
розробленими фахівцями Полтавського педагогічного інституту. Вони включали
завдання, які дозволяють оцінити особливості смислового апарату. Необхідний
тестовий матеріал складався з 10 пар слів, між якими легко встановити
смисловий зв’язок таз 10 пар слів, між якими смислові зв’язки відсутні.
Процедура дослідження включала: дітям послідовно зачитували
завдання (інтервал між кожним 3 – 5 хвилин), до кожного завдання додатково
давався інструктаж. Обробка результатів. Для обробки результатів бралось до
уваги кількість пред’явлених для запам’ятовування пар (10) слів та правильно
відновлених. Для обох серій підраховуюся коефіцієнт запам’ятовування за
формулами 1.1, 1.2.
К1 =В1 / А1
(1.1)
К2 = В2 / А2 (1.2)
де В1 і В2 — кількість відтворених пар; А1 та А2 — кількість
пред’явлених пар.
Оцінювався індивідуальний показник смислового матеріалу в межах:
0,5 – 0,6 – середній; > 0,6 - високий; < 0,5 - низький.
При статистичній обробці результатів ми користувались показниками
середнього арифметичного, коефіцієнта варіації.
Організація досліджень. Дослідження проходили в кілька етапів. На
першому етапі (жовтень - листопад 2000 року) нами визначались показники рівня
фізичної підготовленості курсантів Львівського інституту пожежної безпеки
МВС України. В дослідженні брали участь особи чоловічої статі віком від 17
до 24 років. Було обстежено 581 осіб.
Другий етап досліджень (листопад – грудень 2000 року). Основна мета
цього етапу дослідження психологічних показників організму даного контингенту.
Третій етап (січень – лютий 2001 року) передбачав складання шляхів
покращення психофізичної підготовки особового складу Львівського інституту
пожежної безпеки МВС України з урахуванням встановлених психічних, фізичних
показників організму, організаційно–методичних особливостей процесу
навчання.
Результати досліджень. Оцінка фізичної підготовки курсантів
здійснювалась шляхом сумації балів за кожний вид з включенням наступних
норм: 36 - 40 балів - оцінка “відмінно”; 29 - 35 балів – “добре”; 21 - 28 балів –
“задовільно”; 11 - 20 балів – “незадовільно”; 0 - 10 балів – “погано”. Результати
визначення фізичної підготовленості курсантів 1-3 курсів подані у таблиці 1.
Найнижчий показник оцінки курсанти показали в наступних вправах:
підтягування на перекладені, стрибок у довжину з місця та біг на 3000 м.
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Таблиця 1

Оцінка рівня фізичної підготовленості
Оцінка

КУРС

“5”
І КУРС (n = 202)
ІІ КУРС (n = 182)
ІІІ КУРС (n =197)
Всього: (n = 581)

“4”

32 (15.8 %) 100 (49.5 %)
49 (26.9 %) І04 (57.1 %)
37 (18.8 %) 110 (55.8 %)
118 (20.3 %) 314 (54 %)

“3”

“2”

70 (34.7 %)
29 (16 %)
50 (25.4 %)
149 (25.7 %)

-

Аналіз тестування показав, що для деяких курсантів, досягнення
високого рівня фізичної підготовки при 2-ох разових заняттях фізичною
підготовкою є практично недосяжним. Необхідні індивідуальні заняття.
Нами були проведені тестування по дослідженню таких якостей, як увага
і пам’ять (табл. 2).
Таблиця 2
Психічні показники курсантів
Увага
Пам’ять
Показники Стійкість Стійкість Слова Фігури Числа Зорова Слухова Слухова
1
2
логічна механічна
1 курс
2 курс
3 курс

3,4
4,7
4,9

0,4
0,8
0,9

40
10
25

50
40
45

15
10
15

0,4
0,5
0,5

0,7
1,4
1,3

0,6
0,7
0,8

Як видно з таблиці 2, середні показники результату тесту і ретесту
для визначення стійкості уваги навіть в межах одного курсу суттєво
відрізняються. Наприклад, на першому курсі стійкість уваги за результатами
тесту оцінюється у 3,4 бала і у 0,4 бала - за результатами ретесту. Очевидно, що
курсанти не можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одному завданні.
На подібні особливості стійкості уваги в такому віці звертали увагу і інші фахівці
[5].
Найбільші відмінності у коефіцієнтах стійкості уваги спостерігаються
на 2-му і 3-му курсах. Суттєві коливання в між результатами попереднього і
повторного тестування свідчать про те, що увага - нестійка. Оцінювання пам’яті
показало, що слухова логічна пам’ять – покращується на 0,6 одиниці, зорова –
на 0,1 одиниці, слухова механічна – 0,2 одиниці, а пам’ять числа знаходяться
приблизно на одному рівні розвитку, а всі інші види пам’яті за отриманими
показниками вказують на зниження рівня розвитку.
Тому фізична підготовка набуває особливого значення для корекції і
профілактики порушень фізичних та психічних показників співробітників органів
внутрішніх справ України. Слід належну увагу приділити ранковій гігієнічній
гімнастиці. Зважаючи на умови, ми рекомендуємо проводити її зранку, після
сну на свіжому повітрі. Використовувати водні процедури після закінчення
варіантів ранкової гімнастики.
Висновки:
1. Аналіз літературних джерел показав на недостатнє вивчення
даного напрямку досліджень серед осіб постійного та
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перемінного складу підрозділів органів внутрішніх справ України.
Тому виникає потреба у вдосконаленні системи фізичної
підготовки з метою підвищення ефективності навчальновиховного процесу.
2. Протягом педагогічного експерименту визначено, що рівень
фізичної підготовленості співробітників ОВС України є
задовільним, а рівень пам’яті слухової — високий, зорової —
середній.
3. Враховуючи вимоги цільової комплексної програми: “Фізичне
виховання – здоров’я нації” та на підставі організаційних
особливостей навчального закладу, психофізичних особливостей
курсантів нами було внесено зміни в систему фізичної підготовки:
— запровадження в режим дня виконання обов’язкової ранкової
гігієнічної гімнастики у трьох варіантах до 45 хв.
— збільшення рухового режиму на основі широкого використання
різноманітних позаурочних форм фізичного виховання: заняття у
фізкультурних гуртках, спортивних секціях, в групах загальної
фізичної підготовки, самостійні заняття фізичними вправами.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
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ФОРМУВАННЯ ГЕОМЕТРІЇ МАСИ ТІЛА ЛЮДИНИ В ОНТОГЕНЕЗІ
Носко М.О.
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
Анотація. В статті автор розглядає важливу біологічну
характеристику організму людини – розподіл маси тіла в просторі. Дуже
важливими біомеханічними показниками є розташування центрів мас
біоланок, біокінематичних пар і загальний центр маси тіл, а також площа
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поверхні тіла, площі поверхні сегментів тіла, питома вага тіла та його
сегментів, об’єм тіла та його сегментів.
Ключові слова. маса тіла, центр мас, площа поверхні тіла,
гравітація.
Аннотация. Носко Н.А. Формирование геометрии массы тела
человека в онтогенезе. В статье автор рассматривает важную
биологическую характеристику организма человека – распределение массы
тела в пространстве. Очень важными биомеханическими показателями
являются расположение центров масс биозвеньев, биокинематических пар
и общий центр массы тела, а также площадь поверхности тела, площадь
поверхности сегментов тела, удельный вес тела и его сегментов, объем тела
и его сегментов.
Ключевые слова. Масса тела, центр масс, площадь поверхности
тела, гравитация.
The summary. Nosko N.A. Formation of geometry mass of a body of the
person in an ontogenesis. In the article the writer esteems the relevant biological
characteristic of an organism of the person - distribution of weight of a body in
space. The very relevant biomechanical parameters are arrangement of centers
of mass of biolinks, biokinematic pairs and general centre of mass of a body, and
also area of surface of a body, area of surface of somites, specific weight of a
body and his segments, body capacity and its segments.
Keywords. Weight of a body, center of mass, area of surface of a body,
gravitation.
Усім добре відомо, що виношена здорова дитина, як правило,
народжується з вагою, яка в середньому дорівнює 3,5-4 кг і має середній зріст
або довжину тіла 40-50 см. При цьому треба відзначити, що у народженої дитини
вага і розміри голови займають приблизно 30-40 % від довжини і ваги всього
тіла. Але у дорослої людини ці співвідношення стають зовсім інші, а саме: вага
голови складає біля 7% ваги тіла, а довжина голови – 10-15%. Це пов’язано з
тим, що вага і розміри тіла людини змінюються в онтогенезі не пропорційно
віку чи іншим залежностям, а в певний вік йде бурхливий ріст і збільшення ваги,
а в іншій навпаки, тобто маються на увазі індивідуальні і статеві особливості в
прирості ваги і довжини тіла [6].
Тіло людини в онтогенезі формується таким чином, що вся його маса в
подовжньому напрямку розташовується паралельно вектора гравітації. З боку
сагітальної площини тіло має двохсторонню симетричну будову, тобто дві
симетричні площини – ліву і праву. Але ця симетрія пов’язана тільки з органами
зв’язаними з руховою функцією та антигравітаційною системою скелета. Скелет
захищає людину від гравітаційних навантажень не тільки в спокої, а що особливо
важливо, в умовах активних земних переміщень. За довгий час філогенез скелету
людини не обмежується опорною і механічною функцією, і виходить далеко за
межі його чисто антигравітаційного призначення. В ході еволюції скелет придбав
гемопоетичну, кровотворну функції, він забезпечує певний рівень мінерального,
сольового складу крові, гемоліпідів і концентрацію гемоглобіну.
У той же час не всі внутрішні органи тіла людини мають таку симетрію,
як у скелеті і м’язовій системі, тому і не таке суворе розташування маси тіла.
Але симетричне розташування маси тіла людини в просторі дозволяє їй
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ефективно керувати гравітаційними взаємодіями при пересуванні у воді, на землі
та в невагомості. Слід зазначити, що деякі частини тіла, які мають меншу масу,
розташовані в іншому силовому полі і можуть мати іншу негеометричну і не
трьохмірну, а яку-небудь іншу, обумовлену іншими силовими взаємодіями,
симетрією [3, 4].
Розподіл маси тіла людини в просторі є дуже важливою біологічною
характеристикою його організму. Саме воно багато в чому визначає характер
його енергетичних взаємодій з навколишнім середовищем. Для того, щоб
виміряти й об’єктивно оцінити такий розподіл, визначають геометрію мас тіла
людини. Сам термін “геометрія мас” був запропонований французом Антоном
де ля Гупийєром у 1857 році. Сьогодні “визначення центрів мас” (центрів ваги),
моментів інерції тіл щодо осей, полюсів і площин, вивчення еліпсоїдів інерції
гіраційних еліпсоїдів, моментів інерції вищих порядків, а також теорія потенціалу
складають предмет науки, яку називають “геометрією мас” [3].
Під геометрією мас в біомеханіці прийнято вважати сукупність
показників, що характеризують розподіл маси в тілі людини.
Для біомеханічних розрахунків потрібні такі відомості про масінерційні
характеристики (МІХ) сегментів тіла людини. Так для знаходження кінематичного
моменту у спортсменів, які стрибають у довжину вимагають алгоритм з
програмою до 30 варіантів МІХ. Різниця в отриманих результатах буде сягати
30-100% [2].
Дуже важливими біомеханічними показниками є розташування центрів
мас біоланок, біокінематичних пар і загальний центр маси тіла. Не менш важливим
показником є площа поверхні тіла, площі поверхні сегментів тіла, питома вага
тіла та його сегментів, об’єм тіла та його сегментів. Все це важливо знати і
вміти знаходити з урахуванням як статевих, а також вікових і індивідуальних
особливостей людини [5, 6].
Для цього треба дуже чітко і правильно робити всі виміри тіла людини.
При вимірах обстежуваний, як правило, знаходиться в природній, звичній
для нього вертикальній позі – положенні або в так званій антропометричній стійці:
п’ятки разом, носки нарізно, ноги випрямлені, живіт підібраний, руки опущені
вздовж тулуба, кисті вільно звисають, пальці випрямлені й притиснуті один до
одного; голова фіксується так, щоб верхній край козелка вушної раковини й
нижній край орбіти знаходилися в одній горизонтальній площині.
Подовжні розміри тіла людини звичайно вимірюють антропометром
Мартіна, обхватні розміри тіла вимірюються сантиметровою стрічкою. Для
забезпечення точності вимірів координат тіла в якості точок відліку у вимірах
використовують спеціально обрані антропометричні точки, що мають достатньо
сувору локалізацію щодо визначених кісткових утворень скелета. При цьому
для більшої точності вимірів тіла використовується соматична система
координат. Місцезнаходження тієї чи іншої точки антропометричної точки
визначається звичайно шляхом прощупування та безболісного натискання з
наступним позначенням її термографним олівцем.
Для того щоб об’єктивізувати методику вимірів геометрії тіла людини
з урахуванням відносності його просторових координат, була введена в практику
дослідження рухів так звана соматична система координат тіла людини.
Найбільш зручним місцем розміщення центру соматичного
координатного тригранника є антропометрична поперекова точка, розташована
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на вершині остистого відростка п’ятого поперекового хребця. У цьому випадку
числова координатна вісь z відповідає напрямку вертикалі осі х і у,
розташовується під прямим кутом у горизонтальній площині, визначає рухи в
сагітальному (у) та фронтальному (х) напрямках.
Слід зауважити: якщо досліджуваний знаходиться в звичайному для
антропометричних вимірів положенні стоячи, то соматична система координат
буде такою ж, як і географічна, умовно інерційною системою. Тому визначити
положення будь-якої точки тіла щодо двох даних систем зовсім не важко.
Верхівкова – найбільш висока точка тім’я при положенні голови в очнійвушній горизонталі, проектується на середину краю яремної вирізки, ручки
грудини. Акроміальна (плечова) точка – на зовнішню точку акроміального
відростка лопатки. Променева точка – найвища точка голівки променевої кістки
на латерально-задній стороні передпліччя в ділянці плечепроменевого суглоба.
Шиловидна точка – нижня точка шиловидного відростка променевої кістки.
Пальцьова – найнижча точка на м’якуші дистальної фаланги 3-го пальця. Верхня
передня клубово-остиста точка найбільш виступаюча вперед точка передньої
верхньої клубової ості. Лобкова точка відповідає верхньому краю лобкового
симфізу. Верхньогомілкова внутрішня точка відповідає середині внутрішнього
мищелку великогомілкової кістки. Нижньогомілкова точка – найнижча точка
медіального щиколотка. П’яткова – найбільш виступаюча позаду точка стопи.
Кінцева – найбільш виступаюча попереду точка на м’якуші дистальної фаланги
1-го пальця стопи, іноді 2-го або 3-го.
Подовжні розміри тіла включають: довжину тіла (ріст) (вимірюється
від висоти верхівкової точки над площею опори); довжину тулуба (визначається
різницею висот верхньогрудинної і лобкової точок); довжину верхньої кінцівки
(визначають з урахуванням різниці висот акроміальної пальцевої точок); довжину
плеча – різниця висот плечової і променевої точок (визначається як проекційна
відстань між акроміальною та променевою точками); довжина передпліччя
(різниця висот променевої та шиловидної точок); довжину кисті (різниця висот
шиловидної та пальцевої точок); довжину нижньої кінцівки (обчисляють як
напівсуму висот передньої клубово-остистої і лобкової точок); довжину стегна
(довжина нижньої кінцівки за відрахуванням висоти верхньогомілкової точки);
довжину гомілки (обчисляють як різницю висот верхньогомілкової та
нижньогомілкової точок); довжину стопи (відстань між п’ятковою і кінцевою
точками); ширину стопи (відстань між плюсневими точками); ширину кисті
(відстань по прямій лінії між голівками 2-ї та 5-ї п’ясткових кісток).
Вимір діаметрів тіла проводиться великим циркулем. За його
допомогою вимірюються: акроміальний діаметр (ширина плечей) – відстань
між правою і лівою акроміальними точками; вертикальний діаметр – відстань
між найбільш виступаючими точками великих вертелів стегнових кісток.
Так звані обхватні розміри тіла людини вимірюються сантиметровою
стрічкою, площина якої розташовується паралельно площині тіла, а її нульовий
розподіл знаходиться попереду випробуваного. Вимірюються обхват голови,
грудей, талії, таза (через сідниці), стегна, гомілки, плеча, передпліччя.
Одним із найважливіших показників, що характеризують фізичний
розвиток, вважають площу поверхні тіла. Серед множини методів її визначення
найбільш популярні аналітичні методи, що передбачають використання формул
Boyd і Jssakson .
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Для осіб, у яких сума ваги і довжини тіла більша 160 одиниць, формула
Jssakson може мати такий вигляд:
S=(100 + W + (h – 160)) : 100 = (м2).
(1)
Для низькорослих людей із сумою ваги й довжини тіла менше 160
одиниць може бути використана формула Boyd:
S = 3,207 x H 0,3 x W 0,7285 – 0,0188logW,
(2)
де S – площа тіла в см2, Н – довжина тіла в см, W – вага тіла в кг. На думку
багатьох дослідників, площу поверхні тіла як ознаку фізичного розвитку
доцільно розглядати не в абсолютних значеннях, а у відносних, у співвідношенні
з вагою тіла (при цьому визначається розмір ваги, що припадає на одиницю
поверхні). У фізично слабких осіб на одиницю площі поверхні тіла припадає
менше ваги, ніж у фізично сильних.
У 1964 Л.К. Щекочихіна на підставі ретельного аналізу парних і
множинних кореляцій тотальних розмірів тіла з площами поверхонь сегментів
тіла, розрахованих на великих вибірках чоловіків і жінок, установила залежність
площі поверхні окремих частин тіла від довжини й ваги тіла одночасно. Виявлена
залежність дозволила їй розрахувати рівняння множинної регресії для визначення
площ поверхонь окремих частин тіла по двох тотальних розмірах тіла, а також
розробити номограми. Рівняння мають такий вигляд:
1) поверхня голови із шиєю – S.
S = 0,050 x L + 0,074 x P + 3,41 ± 0,71m;
(3)
S = 0,042 x L + 0,083 x P + 3,01 ± 0,71ж.
2) поверхня тулуба – S2.
S2 = 0,215 x L + 0,270 x P + 8,25 ± 1,49m;
(4)
S2 = 0,142 x L + 0,266 x P + 3,94 ± 1,49ж.
3) поверхня однієї руки – S3.
S3 = 0,046 x L + 0,190 x P + 2,56 ± 0,89m;
(5)
S3 = 0,068 x L + 0,161 x P + 0,62 ± 0,82ж.
4) поверхня однієї ноги – S4.
S4 = 0,156 x L + 0,276 x P - 9,53 ± 1,2m;
(6)
S4 = 0,231 x L + 0,238 x P - 17,32 ± 1,3ж.
де L – довжина тіла (см), Р – вага тіла (кг).
Поряд із цими рівняннями Л.К. Щекочихіна виводить у своїй роботі
середні розміри площ поверхонь частин тіла.
Для об’єктивної оцінки багатьох біологічних процесів в організмі,
пов’язаних із його геометрією мас, необхідно знати питому вагу речовини, з
якої складається тіло людини.
Поряд із методами занурення для визначення питомої ваги тіла людей
різної статі і віку користуються формулами, що дають достатньо надійну
інформацію.
Для визначення питомої ваги Brozek і Keys (1951) запропонували такі
формули для чоловіків 20-25 років:
d = 1,1017 – 0,000282 ⋅ x1 – 0,000736 ⋅ x2 – 0,000883 ⋅ x4;
(7)
для чоловіків 40-45 років:
d = 1,0976 – 0,000393 ⋅ x2 – 0,000315 ⋅ x3 – 0,000598 ⋅ x4 – 0,000170 ⋅ x6, (8)
де d – питома вага тіла, х1 – жирова складка на животі, х2 – жирова складка на
грудях, х3 – жирова складка під лопаткою, х4 – жирова складка на плечі, х5 –
відносна вага тіла = A/S 100 (A – абсолютна вага тіла,
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S – стандартна вага для даної статі, віку та росту).
Sloan і Weir запропонували формулу, що дозволяє визначати питому
вагу тіла на підставі виміру двох складок каліпером Беста:
для чоловіків 18-26 років:
d = 1,1043 – 0,000133 ⋅ x1 – 0,000131 ⋅ x2,
(9)
де d – щільність тіла, або питома вага тіла, xl – складка передньої поверхні
стегна на середині відрізка між паховою зв’язкою і верхівкою надколінка, х2 –
складка під лопаткою.
Cowgill запропонував формулу для визначення питомої ваги в чоловіків
за довжиною тіла й ваги тіла:
0,725
0,3
D = 0,22 [ H/W2] + 0,45
(10)
log (ум.ваги) = 0,848 (0,242 logH – 0,1 logW2 – 0,0172)
Автор відзначає, що ці рівняння, випробувані на високорослих і
низькорослих індивідах із великою та малою вагою тіла, школярів,
новонароджених і виснажених людях, дають досить точні результати і можуть
бути використані у фізіології та медицині. Brozek і Keys також запропонували
декілька формул для визначення питомої ваги тіла:
d = 1,1034 – 0,002313 ⋅ x1,
(11)
d = 1,1012 – 0,001770 ⋅ x4,
(12)
d = 1,1017 – 0,000282 ⋅ x2 – 0,000736 ⋅ x3 – 0,000883 ⋅ x1,
(13)
де xl – жирова складка на задній поверхні плеча, х2 – жирова складка на животі,
х4 – жирова складка під лопаткою.
У 1969 р. H. Ю. Лутовинова, М. І. Уткіна, В. П. Читцов розробили
рівняння, що дозволяють визначати питому вагу тіла за різноманітними
поєднаннями ознак у чоловіків 18-30 років. У дослідженнях брали участь
спортсмени, тому особливо висока надійність формул очікується у відповідних
контингентів. Формули мають такий вигляд:
d = 1,076721 + 0,00018 ⋅ x2 – 0,000883 ⋅ x3,
(14)
d = 1,079632 - 0,00018 ⋅ x2 – 0,000196 ⋅ x4,
d = 1,128953 - 0,000378 ⋅ x1 – 0,001121 ⋅ x8,
d = 1,1111994 - 0,000763 ⋅ x6 – 0,000753 ⋅ x8,
d = 1,221357 - 0,000956 ⋅ x7 + 0,000361 ⋅ x9 – 0,001765 ⋅ x6,
d = 1,237170 - 0,000989 ⋅ x7 + 0,000506 ⋅ x9 – 0,000223 ⋅ x8 – 0,001744 ⋅ x6,
d = 1,085591 - 0,000003 ⋅ x7 - 0,000221 ⋅ x8,
d = 1,00021 + 0,0007 ⋅ x7 - 0,0010 ⋅ x9,
d = 1,069050 - 0,000412 ⋅ x2 - 0,001449 ⋅ x1 – 0,006752 ⋅ x6 – 0,001440 ⋅ x3 –
0,001298 ⋅ x4,
d = 1,066894 + 0,000083 ⋅ x2 - 0,001225 ⋅ x1 + 0,004601 ⋅ x5 – 0,001717 ⋅ x3,
d = 1,074129 - 0,000836 ⋅ x2 - 0,001486 ⋅ x1 + 0,002237 ⋅ x5,
d = 1,075738 - 0,000217 ⋅ x2 - 0,000936 ⋅ x1,
де xl – жирова складка на животі, х2 – жирова складка під лопаткою, х3 – жирова
складка на стегні в паховій ділянці, х4 – жирова складка на задній поверхні
гомілки в позиції сидячи, х5 – середній розмір двох складок на плечі, х6 – розмір
усіх жирових складок, х7 – довжина тіла, х8 – обхват грудної клітини, х9 – вага
тіла, х12 – відносна вага жиру, (за Я. Матейко ), х14 –абсолютна вага ОБЖ (за
А.Бенке).
Багато вимірів і досліджень проводилися анатомами на трупах. Для
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дослідження параметрів сегментів тіла людини за останні сто років було
розсічено біля 50 трупів. У цих дослідженнях трупи заморожувались,
розсікалися по осях обертання в суглобах, після чого сегменти зважувалися,
визначалися положення центрів мас (ЦМ) ланок і їхні моменти інерції переважно
з використанням відомого методу фізичного маятника. Крім цього, визначалися
обсяги й середні щільності тканин сегментів. Головна цінність досліджень на
трупах полягала в тому, що вони стали основою для уявлення про розміри
просторових параметрів сегментів тіла живих людей. Проте при такому
узагальненні спеціалістам необхідно було враховувати, що різниця фізичних
властивостей трупної й живої тканини може бути дуже значною.
Дослідження в такому напрямку проводилися також і на живих людях.
В даний час для прижиттєвого визначення геометрії мас тіла людини
використовуються такі методи, як: метод водяного занурення; метод
фотограметрії; метод так званого раптового звільнення; метод зважування тіла
людини в різноманітних змінних позах; метод механічних коливань;
радіоізотопний метод; метод фізичного моделювання; метод математичного
моделювання.
Метод водяного занурення дозволяє визначити об’єм сегментів і центр
їхнього обсягу. Шляхом множення на середню щільність тканин сегментів
спеціалісти вираховують потім масу і локалізацію центру мас тіла. Таке
обчислення провадиться з урахуванням припущень, що тіло людини має однакову
щільність тканин у всіх частинах кожного сегмента. Аналогічні умови звичайно
застосовуються при використанні методу фотограметрії.
У методах раптового звільнення і механічних коливань той чи інший
сегмент тіла людини змінюється під дією зовнішніх сил, а пасивні сили низок і
м’язів-антагоністів залишаються рівними нулю.
Метод зважування тіла людини в різних позах, що змінюються , зазнавав
критики, тому що помилки, внесені даними, узятими з результатів досліджень
на трупах (відносне положення центру мас на подовжній осі сегмента), через
перешкоди, що виникають у результаті дихальних рухів, а також неточності
відтворення поз при повторних вимірах і визначення центрів обертання в суглобах,
досягають великих розмірів. При повторних вимірах коефіцієнт варіації в таких
вимірах звичайно перевищує 18 %.
В основі радіоізотопного методу (методу гама сканування) лежить
відома у фізиці закономірність ослаблення інтенсивності моноенергетичного
вузького пучка гамма-випромінення при проходженні його через визначений
прошарок якогось матеріалу.
У варіанті радіоізотопного методу були визначені дві ідеї: 1) збільшення
товщини кристала детектора з метою підвищення чутливості приладу; 2) відмова
від вузького пучка гами випромінювання. У випробуваних під час експерименту
визначалися мас-інерційні характеристики 10 сегментів. В міру сканування
реєструвалися координати антропометричних точок, що є показником меж
сегментів – місцями проходження площин, що відокремлюють один сегмент
від іншого.
Метод фізичного моделювання використовувався шляхом
виготовлення зліпків кінцівок випробуваних. Потім на їхніх гіпсових моделях
визначалися не тільки моменти інерції, але й локалізація центрів мас.
Математичне моделювання використовується для наближеної оцінки
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параметрів сегментів або всього тіла в цілому. При цьому підході людське тіло
рекомендується як набір геометричних компонентів, таких, як сфери, циліндри,
конуси тощо.
Hanavan [4] запропонував модель, що розділяє тіло людини на 15 простих
геометричних фігур однорідної щільності. Перевагою якої є те, що вона
потребує невеликого числа простих антропометричних вимірів, необхідних для
визначення положення загального центру мас (ЗЦМ) і моментів інерції при будьяких положеннях ланок. Проте три допущення, як правило, при моделюванні
сегментів тіла, обмежують точність оцінок: сегменти приймаються жорсткими,
межі між сегментами приймаються чіткими і вважається, що сегменти мають
однорідну щільність. Фактично, реальність така, що можуть мати місце значні
зсуви м’яких тканин під час рухів, межі між сегментами не такі чіткі, й щільність
матерії тіла людини різноманітна як між сегментами, так і в середині них.
Базуючись на тому ж підході, Hatze [4] розробив більш детальну модель
людського тіла. Запропонована ним 17-ланкова модель для врахування
індивідуалізації будови тіла кожної людини потребує 242 антропометричних
виміри. Модель підрозділяє сегменти на елементи невеличкої маси з
різноманітною геометричною структурою, дозволяючи детально моделювати
форму й варіації щільності сегментів. Більш того, в моделі не робиться
припущень щодо білатеральної симетрії і враховуються особливості будови
чоловічого й жіночого тіл, шляхом регулювання щільності деяких частин
сегментів (відповідно до утримання підшкірного жиру). Модель враховує зміни
в морфології тіла, наприклад, викликані ожирінням або вагітністю, а також
дозволяє імітувати особливості будівлі тіла дітей. Запропонована модель
звичайно використовувалася в практиці для оцінки геометрії мас тіла, центрів
мас і моментів інерції сегментів немовлят.
Положення ЗЦМ у тілі людини вивчалося багатьма дослідниками. Як
відомо, його локалізація в людини залежить від розміщення мас окремих частин
тіла. Будь-які зміни в тілі, пов’язані з переміщенням його мас і порушенням
старого їхнього співвідношення змінює й положення центру мас. Зведені дані
про локалізацію ЗЦМ тіла людини, отримані різноманітними авторами.
Спеціалістами встановлено, що на розташування ЗЦМ впливають такі
чинники:
1) стать – у середньому відносна висота центрів мас у жінок на 0,5-2%
нижче, ніж у чоловіків;
2) вік – вікові особливості розташування загального центру мас
обумовлені нерівномірною зміною розмірів голови, кінцівок і окремих частин
тулуба зі зміною співвідношення мас цих ланок тіла в період росту. Вони
пов’язані також із характерними статичними особливостями постави людини,
надбаними в кожному віковому періоді, починаючи з моменту першого стояння
дитини і закінчуючи похилим віком. За даними ряду авторів в перші роки життя
у дитини відносна висота центру мас значно вище, аніж у дорослих (до 10-15%),
до п’яти років вона досягає розмірів, порівняно з висотою дорослих, до
похилого віку положення центру мас залишається незмінним і тільки вікова
інволюція призводить до зсуву положення центру мас;
3) спортивна спеціалізація – (у спортсменів із значною гіпертрофією
м’язів нижніх кінцівок положення центру мас нижче);
4) конституція тіла (розходження між випробуваними різної конституції
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значні).

Вперше положення загального центру мас визначив Джованні Альфонсо
Бореллі, який у 1679 р. у своїй книзі “Про локомоції тварин” писав, що “центр
мас людського тіла, що знаходиться у випрямленому стані, розташовується між
сідницями й лобком”. Користуючись методом урівноваження (важелем першого
роду), він визначав розташування ЗЦМ на трупах, поклавши їх на дошку й,
урівноваживши на гострому клині.
Harless визначив положення загального центру мас на окремих частинах
трупа за допомогою засобу Д.А. Бореллі. Далі, знаючи положення центрів мас
окремих частин тіла, він геометричним шляхом сумував сили ваги цих частин і
визначав за малюнком положення центру мас усього тіла при даному його
положенні. Цим же методом для визначення фронтальної площини ЗЦМ тіла
користувався Hecht S., котрий застосував ще й профільне фотографування.
Для вивчення положення центру мас було багато зроблено Braune і
Fische?, які проводили свої дослідження на трупах. На підставі цих досліджень
вони визначили, що центр мас тіла людини розташований в ділянці малого таза в
середньому на 2,5 см нижче мису хрестця і на 4-5 см вище поперечної осі
тазостегнового суглоба. Якщо при стоянні тулуб висунутий уперед, то вертикаль
ЗЦМ тіла проходить перед поперечними осями обертання тазостегнового,
колінного і гомілковостопного членувань [3, 4].
Якщо провести фотографування випробуваного у вертикальній площині,
то по фотограмі можна провести лінію ваги. Сфотографувавши випробуваного
у фронтальній площині побачимо, що на фотограмі, у тому ж масштабі,
знаходиться лінія ваги. Перетинання лінією ваги площі опори тіла людини на
фотограмі дозволить графічно визначити ЗЦМ даного випробуваного.
Для визначення положення ЗЦМ усього тіла у фронтальній площині
при різноманітних положеннях тіла Бернштейном М.О. була сконструйована
спеціальна модель, заснована на принципі використання так званого засобу
головних точок, суть якого полягає в тому, що осі сполучених ланок
приймаються за осі косокутної системи координат, а з’єднуючі ці ланки
членування приймаються своїм центром за початок координат. Головною
точкою кожної ланки є точка ЗЦМ, отримана в тому випадку, якщо на вісь цієї
ланки спроектувати центр мас іншої ланки. Головна точка розташовується між
початком координат і центром мас даної ланки, розділяючи відстань між ними
зворотньо пропорційно масам цих ланок. Та ж операція під час вимірів
провадиться з усіма іншими ланками.
М.О. Бернштейном був запропонований метод обчислень ЗЦМ тіла з
використанням відносної ваги його окремих частин і положення центрів мас
окремих ланок тіла [4].
В.М. Абалаков для прискорення процесу визначення місцезнаходження
центру мас тіла, а також для визначення його траєкторії при тому чи іншому
русі тіла при кіноциклографічній зйомці, запропонував новий метод, заснований
на використанні спеціальної моделі. Сутність якого полягає в тому, що береться
виготовлена з металу рухлива в зчленуваннях модель людини зменшена в одну
п’яту натурального розміру. Відносна вага окремих ланок моделі відповідає
даним Фішера. Кадри кінострічки послідовно проектуються в розмірах моделі
на лист-екран, приділяються олівцем і закріплюються на урівноваженій
платформі. Після цього за допомогою спеціальної голки, що знаходиться в
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центрі нижньої поверхні платформи, визначається положення ЗЦМ.
О.О. Стукалов запропонував інший метод визначення ЗЦМ тіла людини.
Відповідно до цього методу шарнірна модель людини виготовлялася без
урахування відносної ваги частин людського тіла, але з вказівкою положення
центру ваги окремих ланок моделі.
Для обчислення відносного положення ЗЦМ В.М. Заціорський
запропонував рівняння регресії, в якому аргументами є відношення маси тулуба
до маси тіла (х1) і відношення средньо-грудинного, передньо-заднього діаметрів
до тазо-гребневого (х2). Рівняння має вигляд:
y = 52,11 + 10,308x1 + 0,949x2.
(15)
Л.П. Райциною [4] для визначення висоти положення ЗЦМ у жінокспортсменок було запропоноване рівняння множинної регресії (R = 0,937; G =
1,5), що включає в якості незалежних перемінних дані по довжині ноги (х1 см.),
довжині тіла в позиції лежачи (х2 см) і ширині таза (х3 см):
y = -4,667 x1 + 0,289x2 + 0,301x3.
(16)
Розрахунок відносних значень ваги сегментів тіла використовується в
біомеханіці, починаючи з робіт Harless і Braune, Fisher.
Для визначення мас-інерційних характеристик тіло людини у
дослідженнях Лапутіна А.М. і Кашуби В.О., як і в дослідженнях М.О.
Бернштейна, моделювалося у вигляді 14-ланкової моделі, де кожний його
сегмент розглядався як циліндр із рівномірно розподіленою масою [3].
Для визначення зміни маси біоланки людини ними були використані
лінійні рівняння:
mo= ao + a1x + a2y,
(17)
де mo – маса сегмента, ao, a1, a2 – числові коефіцієнти, х – маса тіла, у – ріст.
Використовуючи лінійне рівняння (20) і диференціальні таблиці для кожного
віку, можна знайти масу сегмента людини (маса і ріст котрого дещо
відрізняються від середніх значень).
У спеціальній літературі прийнято вважати, що пропорції тіла людини в
17 років практично цілком відповідають пропорціям дорослої людини. Крім
того, при таких розрахунках бралися до уваги прийняті раніше умови, при яких
окремі сегменти (біоланки) тіла моделювалися з урахуванням 14-ланкової
моделі всього тіла людини. За цими умовами допускають, що кожний сегмент
являє собою циліндр із рівномірно розподіленою масою. Тоді відношення мас
сегментів тіла пропорційні відношенню обсягів цих сегментів.
Коефіцієнти, прийняті для розрахунку мас – інерційних характеристик
сегментів тіла за антропометричними ознаками (хлопчики) (за Лапутіним А.М.,
Кашубою В.О.) [3,4 ].
До показників, що характеризують геометрію мас тіла, відносять також
центр обсягу тіла і центр поверхні тіла. Центр обсягу тіла – точка додавання
рівнодіючої сили гідростатичного тиску. Оскільки щільність тіла людини
неоднакова, та центр обсягу її тіла не збігається з ЗЦМ і в позиції людини стоячи
знаходиться на 2-6 см вище ЗЦМ.
Центр поверхні тіла – точка додатка рівнодіючих сил дії середовища.
Центр поверхні тіла залежить від позиції та напрямку потоку середовища.
Організм людини – складна динамічна система, тому пропорції,
співвідношення розмірів і мас її тіла протягом життя постійно змінюється
відповідно до закономірностей прояву генетичних механізмів її розвитку, а також
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під впливом зовнішнього середовища, техно-біосоціальних умов життя тощо.
[1, 2, 3, 4, 7, 8].
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ВПЛИВ МЕЦЕНАТСТВА ТА БЛАГОДІЙНИЦТВА НА РОЗВИТОК
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ ТА СЛОБОЖАНЩИНІ У
ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
Півоваров О.В.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Анотація. Витоками меценатства і благодійництва було
споконвічне тяжіння українського народу до освіти і його розуміння
необхідності всебічної підтримки її розвитку. Воно мало міцні історичні
корені й продовжувало розвиватись і поширюватись на Лівобережжі й в
першій третині ХІХст., ставши характерною рисою менталітету
українського народу.
Ключові слова: меценат, освіта, історія, Україна, держава.
Аннотация. Пивоваров О.В. Влияние меценатства и
благотворительности на развитие среднего образования на Левобережье
и Слобожанщине в первой трети ХІХ столетия. Истоками меценатства
и благотворительности было извечное тяготение украинского народа к
образованию и его понимание необходимости всесторонней поддержки ее
развития. Оно мало крепкие исторические корни и продолжало развиваться
и распространяться на Левобережье и в первой трети ХІХст., став
характерной особенностью менталитета украинского народа.
Ключевые слова: меценат, образование, история, Украина,
государство.
Summary. Pivovarov O.V. Influence of sponsorship and charity on
development of secondary education in east of Ukraine in first third ХІХ of
century. Sources of sponsorship and charity were gravitation of the Ukrainian
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people to education and his comprehension of necessity of all-round support of
her development. It also continued poorly strong historical roots to educe and to
be distributed to east of Ukraine and in first third ХІХ of century, becoming
characteristics of mentality of the Ukrainian people.
Keywords: the sponsor, education, history, Ukraine, state.
Витоками меценатства і благодійництва у освіті можна вважати
споконвічне тяжіння українського народу до освіченості та глибоке переконання
широких громадських кіл у необхідності підтримки її розвитку. В результаті, у
XVIII-на початку ХІХ ст. на Лівобережжі та Слобожанщині “ в семи українських
полках було 866 шкіл” [1, с.192.]. А якщо врахувати, що на Лівобережжі було
10 полків, то “кількість усіх шкіл повинна бути більш ніж 1200”[2, с.1095.]. На
1732 р. в “Слобідській (Східній) Україні був такий же процент учнів по
відношенню до усього населення, який існував у Харківській губернії вже в
1882 р.”[3, с.252.]. Крім того у цей період на всю Російську імперію існував
тільки один “університет відкритий 1775 р. у Москві та три гімназії в Казані,
Москві й Петербурзі” [4,с.84.]. Завдяки меценатству та благодійництву в значній
мірі покращувалось фінансове становище й Переяславського, Харківського та
Чернігівського колегіумів, що надавали як духовну так і світську середню освіту.
У першій третині ХІХ ст. меценатство і благодійництво у середній освіті
розвивалось більш бурхливо, ніж у попередні часи і мало великий вплив на її
розвиток. Багато в чому саме завдяки підтримці розвитку освіти з боку передових
кіл українського суспільства, Лівобережжя та Слобожанщина в цей час, як і у
XVIII ст. вважалась однією з самих освічених частин Російської імперії. Вплив
меценатства і благодійництва на розвиток освіти не зменшився навіть після
ліквідації наприкінці XVIII- початку XIXст. української початкової та середньої
школи. Навпаки, цей процес набув нового позитивного змісту.
От же, необхідність меценатства й благодійництва диктувалась саме
потребою у розвитку середньої освіти на той час і була викликана соціальноекономічними і політичними умовами життя країни. Перші виражались у розвитку
в надрах відсталої феодально-кріпацької Росії нових, капіталістичних відносин.
Вони, в свою чергу, диктували необхідність у розвитку середньої освіти, у
підвищенні рівня загальної освіченості народу. Другі заключались у
неможливості подальшого відставання Росії у розвитку освіти від передових
країн Європи. Враховуючи ці фактори, царат з одного боку робив якісь кроки,
спрямовані на розвиток середньої освіти, а з іншого боку, намагався не
допустити до неї широкі верстви населення.
До того ж на проведення освітянських реформ хронічно не вистачало
коштів. В результаті, перетворення у освіті часів Катерини ІІ не були доведені
до кінця. Повільно йшли справи й після спроб її реформування Олександром І.
Ось чому з самого початку існування нової системи середньої освіти, що
утворилась на початку ХІХ ст., урядом почало заохочуватись меценатство і
благодійництво у її розвитку.
Так, відкриття Харківської гімназії у 1805р. стало можливим тільки
завдяки організованого В.Н.Каразіним пожертуваня коштів місцевим
дворянством на заснування Харківського університету.
Урядова політика на заохочення меценатства і благодійництва у
розвитку середньої освіти знайшла своє підтвердження і у офіційних документах,
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таких як Статут гімназій та училищ 1828р. У ньому підкреслювалось, що
“дворянство губернії… кожні три роки обирає з лав своїх почесного…
попечителя”. [5, 225]. Основними обов’язками його було вишукування коштів
на відкриття пансіонів при гімназіях, заохочення громадськості до пожертвувань
на їх користь тощо.
Зацікавленість у збільшені пожертвувань на середню освіту постійно
просліджувалась і у висловах царя та членів імператорської династії. Слід сказати,
що у першій третині ХІХст. середні навчальні заклади Лівобережної України
неодноразово відвідували представників царської династії та вищих урядовців
відбувались. Так, у 1832р. Микола І відвідав Чернігівську гімназію [6,арк.1], а у
1835р.побував у Полтавській гімназії. [7, арк.1-11]. Але такі візити носили в
основному більше показовий характер і мало що змінювали на краще у
становищі середньої освіти.
У 1837р. відбулось і відвідування Харківської гімназії великим князем
і наслідником Російського престолу Олександром Миколайовичем. Цей візит
нічого не змінив на краще у фінансовому та матеріальному становищі гімназії.
Треба підкреслити, що від нього мало що й очікувалось з самого початку. Тому
показовим було і відношення до приїзду великого князя з боку керівництва
учбового округу та гімназії. При зустрічі майбутнього імператора не було навіть
директора гімназії. Інспектор цього навчального закладу представив великому
князеві вчителів, йому була показана гімназія та роботи найкращих учнів. І
майбутній імператор “хвалить кращих учнів, куштує їжу, турбується про
посилення пожертвувань.” [8,с.110]. Як ми бачимо, мета таких візитів полягала
в тому, щоб в черговий раз висловити словесну турботу про середні навчальні
заклади і спробувати заохотити дворянство до нових пожертвувань на їх користь.
Отже, імперія, якій дуже потрібно було виховати свою еліту, намагалась
вирішити це питання більше не за власний кошт, а за рахунок патріотичних
почуттів своїх підданих. Вона намагалась покращити матеріальну базу та
фінансування середньої освіти, запрошуючи громадськість робити пожертви
на її користь. Для цього було, навіть, вирішено будь-які прояви меценатства та
благодійництва висвітлювати в пресі. Таким чином, як ми бачимо, їх заохочення
було зведене до рангу державної освітянської політики.
Отже, меценатство та благодійництво мало спрямованість на розвиток
середньої освіти в своїй місцевості та допомогу дітям з незаможних родин.
Серед найбільших пожертвувань спрямованих на покращення
фінансового становища Харківської гімназії було внесення поміщиком
Констянтиноградського повіту Полтавської губернії Алимовим 20-ти тис. руб.
“щоб сума ця належала у власність Слобідсько-Українській гімназії”.[9,с.555556] На відсотки з цих коштів повинні були утримуватись вихованці з незаможних
сімей.
Вагоме пожертвування зробив поміщик Харківського повіту Парпура,
який у 1828р. заповідав “по 16 тис. руб. на університет, Новгород-Сіверську
гімназію та Конотопське повітове училище” [10,арк.1 зв.1]. При чому на відсотки
з капіталу повинні були утримуватись студенти з Чернігівської та НовгородСіверської гімназії.
У 1808 р. значні пожертвування були зроблені на користь Полтавської
гімназії. Так, наприклад, цьому навчальному закладу “граф В.П.Кочубей
подарував мінералогічний кабінет, згодом він подарував колекцію мінералів. У
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1825 році поміщик Манько і купець Пантелеев -бібліотеку” [11,с.46], а відомий
російський поет і перекладач М.І.Гнедич “передав гімназії свою бібліотеку, яка
складалась з двох відділів – російського та іноземного”[12,с.12].
Були і більш дрібні пожертвування. Окремі громадяни гімназіям
дарували книги, власні твори, різноманітні речі тощо. Так, у 1811р. пофесор
Харківського університету Гут пожертвував на гімназію “дві великі картини”
[15,с.226]. Статська радниця Маркова пожертвувала на Чернігівську гімназію
“різних книжок на 100 рублів, вчитель гімназії Комлішинський – книгу в 5
рублів”[15,с.227]. На Новгород-Сіверську гімназію Г.В.Тумановський
пожертвував “книжок та креслень на 350 руб.” [13,с.228].
Саме завдяки меценатству стало можливим існування гімназії вищих
наук кн. Безбордька у Ніжині. Крім пожертвуваних її засновником кн.
А.А.Безбородьком на утворення гімназії 210 тис. руб., його брат граф
І.А.Безбородько подарував для майбутньої гімназії у 1805р. “місце з садом у
м. Ніжині і… з доходів своїх по 15 тис. руб. щорічно, забезпечував платню цих
сум трьома тисячами душ у Малій Росії” [14,арк.28, зв.1]. У 1816 році графиня
А.І.Безбородько зробила пожертвування на освіту у Ніжинській гімназії “дітей
неспроможних військових чиновників, а найбільше сиріт, що залишились після
офіцерів, позбавлених життя на протязі війни минулої, 50000 руб.” [15,с.809].
Граф О.Кушелев-Безбородько, який у пам’ять про славетні діяння своїх
попередників, через особисту діяльність по заснуванню гімназії вищих наук князя
Безбородька, став її почесним попечителем і подарував “10000 руб…. на перше
обзаведення пансіоном.” [16,арк.5, зв.2]. Крім того ним для гімназії вищих наук
було подаровано бібліотеку “з 2500 томів…, фізичний кабінет, що коштує 10000
руб.” [16,арк.5, зв.2].
Діяльність родини Безбородьків по заснуванню і налагодженню
діяльності Ніжинського слід охарактеризувати як приклад патріотичного
меценатства та добродійництва, спрямованого на розвиток освіти. Тим більше,
що однією з умов заснування цього навчального закладу було його відкриття
саме на Лівобережжі.
Прикладами меценатства і благодійництва, спрямованими на розвиток
середньоосвітніх навчальних закладів, можна вважати і зусилля української
громадськості, метою яких було відкриття та налагодження діяльності на
Лівобережжі інститутів шляхетних дівчат. Це сприяло розвитку жіночої
середньої освіти, попит на яку в ті часи був досить великим, а заходи державні,
направлені на її розвиток були майже відсутні.
Харківський інститут шляхетних дівчат, який заснований у 1812 р., своїм
існуванням був повністю зобов’язаний Спілці благодійності. Цю спілку
організовано за сприянням Г.Ф.Квітки-Основ’яненка, який на той час був одним
з попечителів харківського дворянства. Заслуговує уваги той факт, що у цьому
навчальному закладі погодились безкоштовно працювати викладачі
університету, губернської гімназії та колегіуму. [17, с.91.] Викладав у ньому і
ректор Харківського університету, професор, майбутній видатний український
літератор П.П.Гулак-Артемовський. Фінансове і матеріальне становище
інституту ще більше покращилось після передачі його у 1818р. до відомства
імператриці Марії. В цей час посилились і пожертвування на його користь.
Відомий меценат П.Г.Демідов пожертвував інститутові суму у 2 тис. руб. ас.
[18,с.701] та кожен рік зобов’язувався виділяти по 1 тис. руб. ас. [18,с.701].
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Меценатство і благодійництво мало велике значення і для заснування у
1818р. інституту шляхетних дівчат у Полтаві. У його відкритті важлива роль
належала родині князів Репніних і особливо В.О.Репніній, уродженій графині
Розумовській. У цьому навчальному закладі погодилось безкоштовно працювати
багато представників тогочасної передової наукової та творчої інтелігенції.
Серед них можна виділити поета та етнографа Л.І.Боровиковського, чеського
та українського композитора В.В.Едлічку, письменника С.П.СтеблінаКаминького. [12,с.20].
Для забезпечення утримання 15 вихованок інституту, що повинні були
навчатись у ньому безкоштовно, призначався капітал, який пожертвувало
дворянство Полтавської губернії. За два роки треба було “зібрати 130 тис., але
капітал утворився 170 тис.” [19,с.10].
Отже, чисельні приклади благодійництва та меценатства, в яких важлива
роль належала передовій частині української громадськості, багато в чому
сприяли покращенню становища середньої освіти на Лівобережжі та
Слобожанщині у першій третині ХІХст. Завдяки розвитку меценатства і
благодійництва покращувалось матеріальне та фінансове становище
середньоосвітніх навчальних закладів. Виникнення та існування таких навчальних
закладів як Ніжинська гімназія вищих наук, інститути шляхетних дівчат взагалі
було неможливим без меценатства та благодійництва.
Розвиток же цього, безумовно, позитивного явища в історії освіти
Лівобережжя у першій третині ХІХ ст. сприяв збільшенню типів
середньоосвітніх навчальних закладів, їх кількісному зростанню. Це допомагало
хоча б частковому задоволенню зростаючого попиту на середню освіту.
Меценатство і добродійництво у освіті носило перш за все соціальну
спрямованість, допомагаючи дітям збіднілих родин набувати освіту.
Як ми бачимо, витоками меценатства і благодійництва було споконвічне
тяжіння українського народу до освіти і його розуміння необхідності всебічної
підтримки її розвитку. Воно мало міцні історичні корені й продовжувало
розвиватись і поширюватись на Лівобережжі й в першій третині ХІХст., ставши
характерною рисою менталітету українського народу.
На протязі усієї першої третини ХІХ ст. змінювалась і роль держави у
її ставленні до меценатства і благодійництва. Вона зростала від простої
підтримки цих процесів на початку ХІХ ст. до активної участі в них в подальшому.
Слід підкреслити, що досвід підтримки державою процесів меценатства та
благодійництва й активної участі в них може бути визнаний позитивним, особливо
в умовах сьогодення. Питання відродження традицій і подальшого розвитку та
підтримки з боку держави меценатства і благодійництва особливо важливе зараз,
коли відбувається реформування освіти. Його вирішення дало б змогу покращити
фінансування навчальних закладів, підвищити роль і зацікавленість суспільства
у її розвитку.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ
(ОГЛЯД НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)
Коротецька Н.Ф.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Анотація. У статті дається поняття «конфлікту» у різних областях
людського знання. Автор зупиняється в основному на різних наукових
підходах до конфліктних ситуацій і намічає шляхи їхнього вирішення.
Ключові слова: конфлікт, теорія, керівник, молодь, педагогіка.
Аннотация. Коротецкая Н.Ф. Теоретические вопросы
конфликтных ситуаций (обзор научных исследований). В статье дается
понятие «конфликта» в различных областях человеческого знания. Автор
останавливается в основном на различных научных подходах к конфликтным
ситуациям и намечает пути их разрешения.
Ключевые слова: конфликт, теория, руководитель, молодежь,
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педагогика.
Summary. Korotetskaya N.F. Theoretical questions of disputed situations
(review of scientific researches). In clause the concept «of «conflict» of various
ranges of human knowledge is given. The author is intercepted basically on the
various scientific approaches to disputed situations and plans route of their
sanction.
Keywords: the conflict, theory, principal, youth, pedagogics.
В сучасному житті конфліктні ситуації зустрічаються досить часто і
тому до конфлікту як процесу зіткнення двох сторін на рівні індивідуальних
переживань і потягів проявляють інтерес вчені різних галузей: юристи,
психологи, педагоги, соціологи, медики. Виникнення конфлікту на рівні
міжособистісних чи групових відносин різного рівня і складності, як правило,
розглядається з позиції соціальної його природи. Отже, проблема конфлікту і її
розв’язання становить інтерес для розуміння поведінки як окремого індивідуума,
так і забезпечення ефективного управління процесами на будь-якому соціальному
рівні.
Одним із проявів конфліктних ситуацій є конкуренція між фірмами та
організаціями. Істотну роль у зовнішніх успіхах фірми грають внутріфірмові
конфлікти, яких не можна уникнути навіть при дуже твердому стилі управління
кадрами. Простіше всього їх вирішувати у фірмах, де працюють
малокваліфіковані робітники, яких легко замінити в будь-якій конфліктній
ситуації. Конфлікти там можна «заборонити», а тих, хто порушує правила
життєдіяльності фірми, просто звільнити.
Про атмосферу підвищеної конфліктності говорять також державні
службовці, керівники комерційних банків, працівники служби зайнятості і
безробітні фахівці, старі і молодь. Преса і телебачення нагадують суспільству
про протиріччя між реальними можливостями громадян і бажаних форм їх
реалізації. А менеджери найбільш актуальним все частіше вважають володіння
технологіями роботи в конфліктних ситуаціях.
Вважається, що запобігти конфлікту, зупинити його не тільки можна,
але навіть необхідно. Хоча В. Зінгерт і Л. Ланг у своїй книзі «Керувати без
конфліктів» стверджують, що конфлікти - це не обов’язково щось погане.
Поганим, негативним і тим самим деструктивним може бути поведінка в
конфліктній ситуації.
Конфлікти, у яких бере участь людина, можуть бути для неї зовнішніми
- з іншими людьми і внутрішніми – з самим собою. Конфлікти типові для
таких людей, у кого інтелектуальний, комунікативний, культурний рівень не
дозволяє вести переговори і шукати шляхи примирення.
У сучасній конфліктології існує така умовна типологія конфліктів:
1. Соціальні: міжособистісні, особистість -група, міжгрупові, група
- суспільство, між соціумами;
2. Особистісні: між «хочу» і «хочу», між «хочу» і «не можу», між
«хочу» і «треба», між «можу» і «не можу», між «треба» і «треба», між «треба»
і «не можу»;
3. Зооконфлікти: територіальні, ієрархічні, ресурсні, міжстатеві.
У людини крім потреб є інтереси і цінності, що ускладнює модель
конфлікту, але позбавляє його безвихідності. І якщо в зооконфліктах перемагає
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сила і спритність одного і страх і інстинкт самозбереження іншого, то
перспектива людських конфліктів - у перемозі розуму і умінні спілкуватися.
Отже, конфлікт - це процес розвитку взаємодії суб’єктів із приводу
розходження їх інтересів і ціннісних орієнтацій. Існує декілька теоретичних
підходів до поняття конфлікту:
1. Конфлікт - це зіткнення, протиріччя, боротьба, протидія
особистостей, сил, інтересів, позицій, поглядів, несумісності, протистояння. У
своїй книзі «Конфліктологія» В.І.Андрєєв визначає:
•
конфлікт як процес різкого загострення протиріччя і боротьби
учасників у рішенні проблеми, що має значимість для кожного з його учасників.
Антагоністичний характер конфлікту можна вважати характеристичною ознакою
інших моделей;
• конфлікт - зіткнення протилежних інтересів, думок і прагнень;
• конфлікт соціальний - спроба досягнення винагороди шляхом
підпорядкування, нав’язування своєї волі чи знищення супротивника, що прагне
досягти тієї ж винагороди. Від конкуренції конфлікт відрізняється чіткою
спрямованістю, наявністю інцидентів, твердим веденням боротьби;
• конфлікт - це відкрите протистояння як наслідок взаємовиключних
інтересів і позицій.
2. Конфлікт - це система відносин, процес розвитку взаємодії, задані
розходженнями суб’єктів, що беруть участь у ньому (за інтересами, цінностями,
діяльністю).
Прихильники першого підходу описують конфлікт як явище негативне.
Вони розділяють конфлікти на деструктивні і конструктивні (багато хто з них
вважають, що конструктивні - рідкість, що конфлікт майже завжди поганий,
принаймні, гірший від безконфліктного співіснування). Більшість праць з
технології роботи в конфлікті в рамках такого підходу дають рекомендації з
маніпулювання, що називають «керуванням конфліктом». Головною метою
такого керування є ліквідація конфлікту з максимальною вигодою для себе.
Прихильники другого підходу вважають конфлікт природньою умовою
існування людей, інструментом розвитку організації, будь-якого співтовариства.
Подібний підхід був завжди в математичній теорії ігор (названа так у силу
історичних причин виникнення зі спроб дослідження ігор, вона є теорією
математичних моделей прийняття оптимальних рішень в умовах конфліктів, і
обидва терміни «гра» і «конфлікт» позначають одне і теж поняття і по суті є
«математичними синонімами»). Характерний він і для сучасної соціології
конфлікту, соціальної психології, теорії організаційного розвитку і, звичайно ж,
загальної теорії конфлікту. При такому підході всі перераховані дисципліни
цілком корелюють між собою (основні визначення, постулати), що дозволяє
застосовувати їх для теоретичних розробок, зберігаючи при цьому науковість,
аргументованість, повноту і глибину викладу.
Другий підхід припускає неможливість керування конфліктом і
оптимізацією взаємодії, теоретично обґрунтовуючи розвиток конфлікту як
саморегулюючого механізму. Замість «рішення» застосовують термін
«подолання», припускаючи, що конфлікт не ліквідується, але забезпечує
розвиток, підсилюючи в організації диференціацію, насамперед професійну, а в
суспільстві - соціальну стратифікацію, що і лежить в основі соціальної й
організаційної стабільності. Він трансформується в інші конфлікти, менш
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руйнівні, в інших сферах, інших соціальних вимірах. Даний підхід не заперечує
можливість і навіть конструктивність політичної й адміністративної маніпуляції
у початкових фазах конфлікту, але ґрунтується, насамперед, на забезпеченні
інформаційної повноти взаємодії суб’єктів і необхідному ризику, що забезпечує
можливість переходу в його останню фазу.
Загальна тенденція в останні роки така: більшість теоретиків і практиків
соціальної психології та педагогіки схиляються до другого підходу, зберігаючи
при цьому орієнтацію на психологічну маніпуляцію, психологічне пом’якшення
деструктивних проявів конфлікту. Базовим у даному виборі стає те, що перший
підхід базується на суб’єкт-об’єктному спілкуванні, у той час, як другий – на
суб’єкт-суб’єктному.
До другого ж підходу схиляються і практикуючі політичні технологи й
оргконсультанти, що спираються саме на таку конфліктологію в моделюванні
процесів, що йдуть в організації, і забезпеченні майбутнього успіху самої фірми
і її менеджерів. Вони заміняють традиційні технології (у тому числі вивчення
суспільної думки в організації) конфліктологичіними дослідженнями персоналу.
Підхід дозволяє обчислювати групи прихильників і супротивників, причому не
тільки реальних, але і потенційних (особливо таких, які не визначилися у своїх
професійних, кар’єрних, соціальних перевагах, організаційно неактивних) і
найбільш прийнятні форми роботи з ними.
Вибір менеджером одного з двох підходів визначає і вибір ним певних
форм роботи і рекомендацій для всієї команди, структурних підрозділів
фірми у будь-яких конфліктних ситуаціях. Саме з цього необхідно починати
сьогодні управління персоналом, орієнтоване на довгостроковий успіх і
перспективу.
Коли виникає питання про урегулювання конфлікту, вибір форм роботи
в конфліктній ситуації, оптимізації дій при його подоланні, то, насамперед, постає
проблема розуміння сутності самих понять: «вихід з конфлікту» і «відхід від
конфлікту», «профілактика», «урегулювання», «регулювання», «дозвіл»,
«рішення» і «подолання». Труднощі вибору збільшуються як за відсутністю
абсолютної єдності теоретичних підходів, так і відсутністю прямої залежності
успіху суб’єкта в конфлікті на одному етапі від успіху на іншому.
При виборі шляхів вирішення конфлікту, насамперед, необхідно
проаналізувати процес і характер конфлікту, що у свою чергу припускає:
визначення проблеми, що підлягає дозволу; виявлення головних діючих осіб у
конфлікті; з’ясування їхніх позицій, інтересів, цілей; ліквідація конфліктної
ситуації; порівняльний аналіз конфліктної ситуації, позиції учасників і
вироблення можливих альтернативних рішень з урахуванням інтересів діючих
осіб.
Говорячи про способи вирішення конфліктів, варто зазначити, що вони
залежать від ряду факторів і, насамперед, від причин їх виникнення. Тому
необхідно розглянути процес виникнення конфліктів і фази конфліктів.
Конфлікт починається з того моменту, коли хоча б один із взаємодіючих
суб’єктів усвідомлює розходження своїх інтересів, ціннісних орієнтацій іншого
суб’єкта чи починає однобічні дії по забезпеченню своїх інтересів, але поки
ще не усвідомлюючи цих розходжень. Існує думка, що напруженість виникає
перед конфліктом. І відчувши її, варто відразу ж зайнятися його профілактикою
чи попередженням. Але, на жаль, таке ще нікому не вдавалося. Адже
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профілактика припускає таку роботу, яка попереджає конфлікт. А напруженість
виникає у свідомості людей з появою відчуття протиріччя між розходженням
інтересів, цінностей взаємодіючих суб’єктів і обмеженою ресурсною
можливістю забезпечити їх не за рахунок іншого. Тобто коли конфлікт уже
почався і профілактика вже не потрібна.
З початком конфлікту конфліктні ситуації змінюються. І перша виникає
відразу після інциденту. Успіх роботи з конфліктною ситуацією багато в чому
залежить від точності опису структури конфлікту: суб’єктів, предмета, інциденту,
відносин.
Інцидент (інформаційний) - подія, що допомагає усвідомити хоча б
одному з взаємодіючих суб’єктів відмінність його інтересів і цінностей від
інтересів і цінностей інших учасників взаємодії.
Інцидент (діяльнісний) - привід для оголошення конфронтаційних дій із
приводу розходження інтересів, ціннісних орієнтацій.
Конфліктна ситуація - розвиток конфлікту в конкретний часовий період.
Суб’єкти конфлікту - учасники конфліктної взаємодії, що можуть бути
представлені індивідами, групою індивідів, соціальною організацією.
Предмет конфлікту - конкретні інтереси і ціннісні орієнтації, із приводу
розходження яких відбувається конфліктна взаємодія.
Конфліктні відносини - форма і зміст взаємодії між суб’єктами, їх дії
для завершення конфлікту.
Вирішальний вплив на вибір поведінки в конфлікті робить сама
особистість - її потреби, інтереси, цінності, установки, звички, спосіб мислення,
моделі поведінки, її минулий досвід роботи з проблемами і поведінки в
конфлікті.
Конфлікт має наступні фази:
1. Конфронтаційна (військова) - сторони прагнуть забезпечити свій інтерес за
рахунок ліквідації інтересу чужого (це забезпечується добровільною чи
змушеною відмовою іншого суб’єкта від свого інтересу, або позбавленням
його права мати свій інтерес, або знищенням носія іншого інтересу, що
знищує природнім чином і сам цей інтерес і гарантує забезпечення
власного).
2. Компромісна (політична) - сторони прагнуть по можливості досягти свого
інтересу через переговори, у ході яких роблять заміну інтересів, що
відрізняються;
3. Комунікативна (управлінська) - вибудовуючи комунікацію, сторони
досягають згоди, заснованої на тому, що суверенітетом володіють не тільки
самі суб’єкти конфлікту, але і їх інтереси (консенсус), і прагнуть до
взаємодоповнення інтересів, ліквідуючи лише незаконні, з погляду
суспільства, розходження (або правова заборона на той чи інший інтерес і
його карне переслідування, корпоративна заборона, що грозить порушникам
адміністративним покаранням, або зміна законодавства, системи фірмових
інструкцій).
У ході конфлікту взаємодія суб’єктів трансформується від
конфронтаційного до того, який ми будемо називати “комунікацією”. Комунікація
- це інформаційна взаємодія суб’єктів, що характеризується наступними
ознаками:
суверенітетом учасників взаємодії;
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суверенітетом їх ціннісних орієнтації, інтересів, уявлень про предмет
взаємодії і відносини до нього;
технологічною забезпеченістю рівноправного інформаційного обміну;
технологічною забезпеченістю рівного рівня інформаційної повноти про
ситуацію і предмет взаємодії.
Керування конфліктом - це діяльність по забезпеченню розвитку
конфліктної взаємодії. Тобто керувати конфліктом - це значить забезпечувати
йому максимальну можливість для саморегулювання і сприяння виходу з криз у
наступну фазу. Якщо користуватися існуючим визначенням «керування», то
конфлікт не підлягає керівній ролі. Але в різних фазах його розвитку можливі
дії, що сприяють його безкризисному розвитку, що ми і можемо умовно вважати
керуванням конфлікту.
-
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМПАТІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ
Кузнєцова І.В.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Анотація. Діяльність вчителя на різних етапах спрямована на
встановлення структури виховних завдань, логіку їх вирішення і роль вчителя
при цьому різна в залежності від мети.
Ключові слова: вчитель, культура, студент, педагогіка, культура.
Аннотация. Кузнецова И.В. Особенности формирования
эмпатийной культуры студентов. Деятельность учителя на разных этапах
направленная на установление структуры воспитательных задач, логику их
решения и роль учителя при этом разная в зависимости от цели.
Ключевые слова: учитель, культура, студент, педагогика, культура.
Summary. Kuznetsova I.V. Features of formation of culture of the
students. Activity of the teacher at different stages directed on an establishment
of frame of educational problems, logic of their decision and role of the teacher
thus different in dependence on the purpose.
Keywords: the teacher, culture, student, pedagogics, culture.
Емпатійна культура складається з багатьох елементів і тільки в процесі
поетапного формування особистості. Важливо також, щоб один етап цього
процесу обумовлював інший, і між ними була визначена наступність.
1 етап - теоретичне обґрунтування емпатійної культури;
2 етап - поглиблення знань, показати можливість застосування умінь у
курсі психолого-педагогічних дисциплін;
3 етап - організація діяльності студентів по формуванню емпатійної
культури студентів у період педагогічної практики в навчальній і позааудиторній
виховній роботі, впровадження знань, умінь і навичок по формуванню емпатійної
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культури.
Представлена модель дає системну характеристику предметнодиференційованого змісту формування емпатійної культури студентів при
вивченні різних психолого-педагогічних дисциплін. Особливо потрібно
підкреслити, що цей процес завжди є реалізацією педагогічних функцій. У цьому
зв’язку ми розглянемо основні вимоги до реалізації кожної функції, що відбиває
покомпонентну специфіку змісту досліджуваного процесу. Систему виховних
функцій по формуванню емпатійної культури майбутнього учителя відкриває
діагностична функція. Її необхідність і важливість безумовна, тому що вона
дозволяє виявити рівень емпатійної культури, визначити розвиненість
педагогічних умінь студентів по формуванню емпатійних якостей. У зміст
діагностичної функції входить вивчення вихідного рівня емпатійної культури
студентів, діагностика ходу формування емпатійної культури (поточна
діагностика) і заключна діагностика.
Перший етап діагностики проводиться за допомогою контрольних зрізів,
що дозволяють визначити рівень емпатійних тенденцій, розвиненість емпатійних
якостей, знання про сутність емпатійної культури, змісту і методах формування
цього процесу.
Метод тестування при діагностиці емпатійних тенденцій (А.Меграбян,
І.Юсупов) дозволяє визначити здатність до емпатії, що включає в себе емоційне
проникнення в переживання, інший і емоційний відгук на них. За результатами
тестування студенти розподіляються на три групи відповідно до рівнів
розвиненості емпатійних тенденцій (високий, середній, низький), кожному з яких
дається якісна характеристика.
Тести-питальники дозволяють визначити й усвідомити міру чутливості
до людини, пов’язану зі спостережливістю, тому що спостережлива людина за
зовнішніми ознаками багато чого може сказати про іншу людину, відчути, що її
щось турбує, уміє прочитати в очах пережиті почуття. Інші питальники
допоможуть розібратися в тому, наскільки розвинута здатність чути, а не тільки
слухати співрозмовника, тому що емпатійне слухання професійно важливе в
майбутній виховній діяльності. Воно дозволяє відчувати емоційні прояви
співрозмовника, а також показує володіння невербальними засобами
спілкування, вираженими в умінні прислухатися до слів співрозмовника, інтонації
звуку і тону голосу. Зрозуміти людину - це не тільки точно переказати почуте,
але і прогнозувати її подальший умовивід і дію. Як підкреслював Я.Корчак, для
вихователя необхідно піднятися на вищу ступінь розуміння мови шепоту,
посмішки, погляду, жесту, розпачу, сліз, безсилля.
З метою зіставлення дані тестування з письмовими висловлюваннями
необхідний метод анкетного опитування. Анкетування дозволяє вивчити
розуміння основних компонентів емпатійної культури, значення знань про неї,
особливості прояву цих якостей у конкретних ситуаціях, володіння методами її
формування. Якісний аналіз відповідей дозволяє визначити ступінь
сформованості емпатійної культури студентів у контрольному й
експериментальному періодах, що може бути визначена як: неправильне
представлення; правильне, але недостатньо чітке і повне; повне і чітке
представлення про формування емпатійної культури. Метод тестування і метод
анкетного опитування варто застосовувати в сполученні з методом рішення
педагогічних задач-ситуацій, що дозволяє аргументувати свої відносини,
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проаналізувати свої почуття і поведінку. При вирішенні педагогічної ситуації
важливо виявити уміння майбутнього учителя відбивати стан іншої людини.
Знання характеру змін, що відбуваються, в особистості для майбутнього
вихователя обов’язкове, а для цього йому необхідно постійно розвивати власний
інтерес до особистості кожної людини, формувати в собі здатність почувати
психологічний стан вихованця, на який він намагається впливати, виховувати в
собі спостережливість стосовно всіх коливань у його поведінці, вчитися бачити
об’єктивні і суб’єктивні причини, чим ці коливання викликані. Таким чином, для
того, щоб добре виконувати свої професійні функції, ефективно здійснювати
виховний вплив на дитину, педагог повинен не тільки багато знати і вміти, бути
високоморальною людиною, але і володіти великою психологічною культурою,
яскраво вираженими соцвально-верцептивними і комунікативними здібностями,
що в комплексі і складає емпатійну культуру.
Але педагогічна діагностика не завершується вивченням вихідного рівня
емпатійної культури студентів. Важливо визначити розвиток емпатійних якостей
і станів, стійкість їх прояву в поведінці. Для того, щоб якісно провести таку
діагностику, студентам пропонується виконати контрольну роботу, де вони дають
власне розуміння і визначення емпатійних якостей і якостей негативних у плані
емоційної чуйності. Це показує удосконалення знань і умінь студентів по
формуванню емпатійної культури. Поточна діагностика дозволяє вивчати
здатності і можливості студентів у відносинах з людьми, уміння розпізнавати
характер іншої людини, знати її і свої психологічні особливості і враховувати їх
у своїй майбутній виховній діяльності.
Це прослідковується при застосуванні спеціальних методик по
визначенню типів характеру і темпераменту, у судженнях при вирішенні задачситуацій.
Усі досліджувані елементи емпатійної культури студентів, викладач
оцінює за п’ятибальною шкалою (кількісний показник), а підставою для оцінки
беруться інтегровані компоненти когнітивної, емоційної і діяльнісної форм
емпатійної культури. З цією метою можна застосувати стандартизований лист
оцінки розвитку всіх компонентів емпатійної культури, застосування якого
полегшить поточну діагностику кожного студента.
Заключна діагностика проводиться після вивчення й освоєння знань на
предметах психолого-педагогічного циклу, спрямованих на формування
емпатійної культури студентів, а також після педагогічної практики в школі.
Важливо вивчити при цьому, як студенти опанували методи діагностики
емпатійної культури і вміло їх застосовували. Ці методи безпосередньо
випливають з тих, котрі застосовуються в процесі вивчення самими студентами.
Треба відзначити, що формування педагогічного уміння майбутнього вчителя
безпосередньо пов’язане з його власними якостями, почуттями і діями,
сформованими в період навчання. Емпатійна культура студента є умовою і
засобом педагогічного уміння.
Майстерність педагога починається з вивчення особистості людини, з
діагностики її якостей, здібностей і поведінки, а емпатійна культура - основа
педагогічної майстерності, це культура розуміння і відчуття його стану.
Цільова орієнтація будується з урахуванням діагностики рівнів емпатії.
Оскільки до моменту цілеспрямованого вивчення і формування емпатійної
культури студенти знаходяться на різних рівнях розвитку емпатії, то саме вибір
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виховних задач повинен бути відповідним результатам діагностики емпатійних
якостей. У контексті нашого дослідження визначимо поняття «мета» і
«завдання». Мета формування емпатійної культури студентів полягає в
кульмінаційному розвитку емпатійних якостей і здібностей, відносин і станів, а
також в оволодінні педагогічних умінь по вихованню їх. Завдання формування
емпатійної культури являють собою конкретні прояви мети, виражені у визначенні
рівня такої культури, яка свідчить про готовність до розвитку емпатійних
якостей, здібностей, станів і діяльності.
Дуже важливе питання про те, які якості особистості варто формувати
на визначеному ступені її розвитку. Підхід у формуванні емпатійної культури
студентів повинен здійснюватися диференційовано, з урахуванням
індивідуальних здібностей, особливостей темпераменту і характеру. Необхідно
при складанні завдань враховувати такі фактори: студенти характеризуються
різними рівнями сформованості емпатійної культури; завдання залежать від
періоду оволодіння емпатійною культурою. З урахуванням цих факторів і
застосовуються два основних методи цільової орієнтації - вибір виховних
завдань і їх ранжування. Метод вибору дозволяє педагогу встановити конкретні
завдання з огляду на особливості виховної ситуації. Метод ранжування дозволяє
встановити ранг, тобто послідовність, логіку, вирішення задач.
У такий спосіб можна зробити висновок, що діяльність вчителя на різних
етапах спрямована на встановлення структури виховних завдань, логіку їх
вирішення і роль вчителя при цьому різна в залежності від мети.
Комунікативна роль. Освоєння комунікативної ролі допомагає
майбутньому вчителю будувати свої відносини з людьми, включаючи в себе
постійну чутливість до мінливого переживання людини, уміння співчувати їй,
характером свого співпереживання спонукати людину до гуманних переживань.
Педагогічна роль. Вона виявляється в тому, що студент професійно
спрямований на її виконання. Для того, щоб повноцінно виконувати цю роль, він
озброюється необхідними знаннями й уміннями. Невід’ємним критерієм
вихованості вчителя є педагогічна культура, оволодіння якою безпосередньо
пов’язане з культурою емпатії.
Моральна роль. Вона виражається в тому, щоб студент (майбутній
учитель) хотів і вмів бути моральним і пов’язана з почуттями, емоціями і
переживаннями. Недостатньо тільки знати моральні норми і правила, треба
виховувати в собі і майбутніх учителів уміння регулювати моральними
відносинами і нормами. Вищою моральною якістю учителя є педагогічний такт
як компонент емпатійної культури
Регулятивна роль. Психічна саморегуляція є найбільше складним
процесом у емпатійній культурі вчителя. Керування своїми психічними станами
надзвичайно важливе в майбутній професійної діяльності студентів вищих
педагогічних навчальних закладів. Саме психічна регуляція містить у собі
мистецтво керувати власними психічними станами, уміння переборювати
психологічні бар’єри і викликати творче самопочуття, а також завжди бути
життєрадісним і оптимістичним
Самовиховна роль. Вона пов’язана з бажанням і умінням студентів
виховувати в собі культуру емпатії, необхідну в майбутній роботі вчителя для
його вдосконалення. Це уміння бачити вихованця таким, як він є, бачити в дитині
не лише об’єкт для поповнення знань, а як особистість з її різними людськими
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якостями.
Таким чином, формування емпатійної культури - це виконання
особистістю тих основних завдань, які допомагають підготувати вчителя,
здатного здійснювати виховання Людини ХХІ століття.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦЯ – ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Коновалова В.Б.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Анотація. Стаття відображає основні теоретичні положення
системи професійної підготовки фахівця – викладача вищого навчального
закладу. Проблема освітлена з точки зору самореалізації особистості, тому
що саме формування людини як особистості в значній мірі відбувається в
ході професійної діяльності і під її впливом. Пропонуються деякі підходи,
способи та методи реалізації інтеграційних процесів для виховання
майбутнього викладача.
Ключові слова: підготовка, фахівець, заклад, студент, педагогіка.
Аннотация. Коновалова В.Б. Некоторые аспекты системы
профессиональной подготовки специалиста - преподавателя высшего
учебного заведения. Статья отражает основные теоретические
положения системы профессиональной подготовки преподавателя высшего
учебного заведения. Проблема освещается с точки зрения самореализации
личности, потому что формирование человека как личности в значительной
мере осуществляется в процессе профессиональной деятельности и под ее
влиянием. Предлагаются некоторые подходы, способы и методы по
реализации интеграционных процессов для воспитания будущего
преподавателя.
Ключевые слова: подготовка, специалист, учреждение, студент,
педагогика.
Summary. Konovalova V.B. Some aspects of system of professional
training of the expert - teacher of a higher educational institution. The paper
reflects the basic theoretical positions of a system of professional education of
the teacher of higher educational school. The problem is interpretated from the
point of view of self-implementation of the personality, because the forming of
the person as the personality is largely carried out during professional activity
and under its influence. Some approaches, ways and methods on implementation
of integration processes for education of the future teacher are offered.
Keywords: preparation, expert, establishment, student, pedagogics.
Професійна діяльність у розвитку людини як особистості грає головну
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роль. Особистість, як правило, проявляється і розвивається в професійній
діяльності. Вчені (Б.Г. Ананьєв, Б.Ф. Ломов та ін.) вказують на те, що тут існує
двосторонній зв’язок: особливості особистості фахівця впливають на процес і
результати професійної діяльності, а, з іншого боку, саме формування людини
як особистості в значній мірі відбувається в ході професійної діяльності і під її
впливом [1, 2].
Особистісно-орієнтована освіта як система припускає специфічні цілі
(актуалізацію та розвиток особистісних функцій індивіда, таких як мотивуюча,
колізійна, суттєво-творча, рефлексивна та ін.), зміст, в якому освітній стандарт
поєднується з особистісним досвідом того, що навчають; технології, яка
забезпечує затребування особистісного потенціалу суб’єктів освітнього
простору. Основним процесуальним компонентом особистісно-орієнтованої
освіти є навчальна ситуація, яка актуалізує особистісні функції тих, кого навчають.
Побудова навчальної ситуації передбачає:
представлення елементів змісту освіти у вигляді особистісно-орієнтованих
завдань, які пов’язані з виявленням ціннісно-змістовних компонентів
матеріалу;
засвоєння змісту в умовах діалогу, що забезпечує суб’єктно-змістовне
спілкування, рефлексію, самовираження особистості;
імітацію соціально-рольових і просторово-часових умов, які забезпечують
реалізацію особистісних функцій в умовах конфліктної ситуації, змагання
[9].
Таким чином, ми виділили три базові технології особистісного
орієнтованого навчання.
А.А. Вербицький запропонував контекстну модель навчання, що на
сучасному етапі є однією з найперспективніших щодо підготовки викладача.
Це модель, яка задає систему переходів від навчальної діяльності до
професіональної за допомогою усієї системи форм, методів та засобів навчання
предметного та соціального змісту майбутньої професійної діяльності
спеціаліста. Засвоєння абстрактних знань як знакових систем накладається на
професійну діяльність, здійснюється послідовне, безперервне та систематичне
наближення студента до певного роду діяльності, тобто здійснюється
трансформація навчально-пізнавальної діяльності в квазіпрофесійну, навчальнопрофесійну та професійну. Майбутній викладач поступово переходить від більш
абстрактних знакових моделей, які реалізуються, головним чином, в межах
окремо взятих навчальних дисциплін і забезпечують фундаментальну підготовку,
до більш конкретних предметних та між - предметних моделей, а наприкінці
здійснюється перехід від навчання до праці [5]. Провідну роль у такому переході
повинні грати психічні процеси, і, насамперед, зміна позиції самого студента –
майбутнього викладача.
На нинішньому етапі розвитку суспільства саме професійна діяльність
дає максимальні можливості повного задоволення базових потреб особистості.
Самореалізація здійснюється саме в професійній діяльності. Тут зміни
особистості відбуваються особливо інтенсивно, оскільки професійна діяльність
акумулює основну активність суб’єкта [3]. Значні можливості закладені в
професійній діяльності для розвитку професійно значимих якостей. Встановлено
(І.С. Кон та ін.), що протягом усього професійного шляху людини вони схильні
динамічно розвиватися.
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Система професійної підготовки фахівця повинна забезпечити
багатоаспектну готовність майбутнього педагога. Поетапне становлення
різнопланової готовності, на думку дослідників, забезпечить індивідуальноорієнтований підхід до кожного студента як унікальної особистості,
цілеспрямовано і послідовно розкриваючи в ньому всі сильні особистісні і
професійні сторони, допомагаючи пом’якшити або компенсувати слабкі [4].
Зміст перебудови вищої педагогічної освіти повинен полягати
насамперед у зміні психологічного контакту викладача зі студентами, у
забезпеченні психологічної основи розвиваючого процесу навчання, що
передбачає створення ситуацій, вирішування яких веде до новоутворень у всіх
сферах індивідуальності студента. А.А. Вербицький вважає, що якщо вести мову
про формування у вузі не просто кваліфікованого фахівця, то необхідно дати
студенту можливості для самореалізації, самоорганізації, самовиховання,
саморозвитку. Ці можливості є в основному навчанні, де дається «простір» для
можливих цілей діяльності і шляхів їхніх досягнень, з яких студент вибирає
найбільш відповідні його індивідуальності [5].
На думку вченого основною одиницею змісту контекстного навчання
виступає соціальна проблемна ситуація, що додає цілісності не тільки засвоєному
матеріалу, але і забезпечує можливості органічного розвитку як пізнавальних,
так і професійних мотивів (мотивів особистісного професійного росту) [6].
І.А. Зимняя пропонує комплекс заходів, спрямованих на гуманізацію
освіти: «... впровадження в навчальний процес особистісного діяльнісного
підходу, що припускає зміну схеми навчальної взаємодії, ролі викладача,
індивідуалізацію програм навчання, реалізацію заданого підходу в контекстному
типі навчання... Другим напрямком в організації освіти в рамках особистісного
діяльнісного підходу є здійснення (через цілеспрямоване фокусування змісту і
форми освоєння навчальних дисциплін) цілісної програми формування почуття
власної гідності студентів (та й викладачів) за допомогою систематичної роботи
над такими його компонентами, як почуття особистої захищеності (безпеки);
почуття професійної компетентності; почуття змісту життєдіяльності, роботи;
почуття належності до навчального співтовариства і т.д. [7].
Ряд учених розглядають можливості удосконалення професійної
підготовки викладачів і в розвитку їхньої особистості за рахунок реконструкції
або відновлення змісту професійної освіти. Так, В.І. Слободчиков і Н.А. Ісаєв
розробили курс «Введення в логічну професію». Принцип конструювання
освітньої програми - сполучення соціокультурного контексту педагогічної
діяльності і контексту особистісного самовизначення педагога. Запропонований
курс будується не як сукупність готових знань, а як система освітніх ситуацій.
Вчені розробляють курси, спеціально спрямовані на формування «Яконцепції» («Образа-Я») через співвіднесення уявлень про майбутню
педагогічну діяльність. Завдяки цьому в студентів складається досвід прояву і
рефлексії особистісних функцій, до яких вони згодом будуть прилучати своїх
учнів. Можливий шлях включення особистісного досвіду суб’єктів навчального
процесу в зміст навчання розробляється Т.О. Вороновою, Г.О. Засобіной та ін.
на прикладі циклу педагогічних дисциплін і припускає, зокрема, особливу будова
змісту і технологій лекційного курсу. Звертання до особистісного досвіду
студента (його актуалізація й аналіз) здійснюється через організацію і
проведення лекційного практикуму, основу якого складає система питань і
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завдань, що випереджають уведення тих або інших понять курсу, спрямованих
на осмислення себе в професії, свого розуміння педагогічних проблем:
особистісний досвід студентів спочатку розкривається, а потім узгоджується з
науковим змістом тих понять, що вводяться.
У ряді спеціальних досліджень учені висувають підходи, способи і
прийоми розвитку окремих сфер індивідуальності, окремих професійно значимих
компонентів сфер. Так, розвитку в майбутнього викладача спроможності до
рефлексивного мислення сприяє комплекс заходів:
формування суб’єктивної значимості для викладача процесу і результатів
рефлексії власної професійної діяльності;
періодичність організації рефлексії власної професійної діяльності;
засвоєння алгоритму усвідомлення власних психологічних станів;
засвоєння способів розпізнавання психічних актів і станів, зв’язаних із
професійними труднощами.
Розробляється й інший підхід до професійної підготовки фахівців,
заснований на з’ясуванні її інтегративної сутності.
Інтегративність педагогічної підготовки виражається:
1) у педагогізації змісту всіх досліджуваних у педвузі предметів;
2) у єдності теоретичної і практичної підготовки;
3) у єдності навчальної і науково-дослідницької діяльності студента;
4) у єдності навчальної діяльності студента і науково-дослідницької
діяльності викладача та ін.
Найрізноманітніші підходи, способи, методи реалізації інтеграційних
процесів ґрунтуються на узагальненій ідеї єдності загальнонаукової, психологопедагогічної і методичної підготовки студентів, яка випливає з прагнення дати
майбутньому викладачеві цілісне, єдине уявлення про сутність педагогічної
діяльності, про студента як цілісну систему, про своє місце в процесі формування
і виховання підростаючого покоління.
Організація взаємодії викладача і студента, а також студентів один з одним
подана різноманітно:
формування індивідуальності на основі використання елементів відкритого
навчання (свобода вибору, індивідуальний темп і стиль роботи і т.д.);
блочно-модульний підхід до змісту, вибір студентами способів вивчення,
система якісного аналізу результатів засвоєння, система учбової - і науководослідницької роботи, консультацій і звітів студентів;
моделювання майбутньої професійної діяльності (за допомогою гри);
моделювання взаємовідносин викладача і студентів на основі орієнтації на
психологічні ситуації, що дозволяють створювати і розв’язувати
протиріччя, що забезпечують розвиток мотивації досягнення,
саморегуляції, самоактуалізації [8].
Синтез ідей вітчизняної і зарубіжної педагогіки по проблемам
професійної підготовки викладача вищого навчального закладу, аналіз
передового педагогічного досвіду дозволять в майбутньому розробити не
тільки теоретичну, але на її основі робочу, дійову модель інтеграції навчальної
та професійної діяльності майбутнього професіонала – викладача вищого
навчального закладу.
3.
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4.

ТВОРЧЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Чаплицька Г.В.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Анотація. У статті зазначається, що педагогічна творчість є
провідним чинником розвитку інтересу, що особливо важливо для здійснення
необхідних теоретичних розробок у цій галузі. Їх практична обґрунтованість
виступає передумовою побудови такого процесу формування інтересу до
професійних знань, при якому сам інтерес стає не тільки професійно
значущим, особистісним, але результативним при підготовці студента до
творчості.
Ключові слова: знання, студент, педагогіка, мотив.
Аннотация. Чаплицкая Г.В. Творческое отношение к
профессиональным знаниям студентов. В статье отмечается, что
педагогическое творчество является ведущим фактором развития
интереса, который в особенности важен для осуществления необходимых
теоретических разработок в этой области. Их практическая
обоснованность выступает предпосылкой построения такого процесса
формирования интереса к профессиональным знаниям, при котором сам
интерес становится не только профессионально значимым, личностным, но
результативным при подготовке студента к творчеству.
Ключевые слова: знание, студент, педагогика, мотив.
Summary. Chaplitskaya G.V. The creative attitude to professional knowledge
of the students. In clause it is marked, that the pedagogical creativity is a major
factor of development of interest, which in particular is important for exercise of
necessary theoretical development in this range. Their practical validity acts by the
precondition of construction of such process of formation of interest to professional
knowledge, at which interest becomes not only professionally important, personal,
but productive by preparation of the student for creativity.
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Основним мотивом процесу пізнання є інтерес. Це відноситься і до
процесу творчого відношення до професійних знань. У педагогіці, як і у будьякій галузі людського знання, відбувається процес його безупинного збагачення
шляхом пояснення різних явищ і процесів, формулювання принципів, виявлення
нових закономірностей та ін. І від того, в якій мірі в кожного майбутнього
вчителя сформований інтерес до науково-педагогічних знань, залежить їх
поповнення, відновлення, готовність узгодити свою діяльність з розвитком науки
і реалізувати себе в педагогічній творчості. У свою чергу, педагогічна творчість
є провідним чинником розвитку інтересу. І це особливо важливо. Здійснення
необхідних теоретичних розробок у цій галузі, їх практична обґрунтованість
виступають передумовами побудови такого процесу формування інтересу до
професійних знань, при якому сам інтерес стає не тільки професійно значущим,
особистісним, але і результатом усієї підготовки студента до творчості.
Проблема творчої підготовки студентів тісно пов’язана з володінням
ними методами науково-педагогічного дослідження. Наші спостереження
показують, що успішність включення студентів у дослідницьку діяльність багато
в чому визначається тим, наскільки вони володіють необхідними для здійснення
цієї діяльності уміннями. Про які уміння йде мова? Це так звані спеціальні уміння,
що забезпечують раціональне й ефективне здійснення творчої педагогічної
діяльності. Г. В. Абросимова правомірно, на наш погляд, називає їх “творчі
педагогічні уміння”.
Зміст цих умінь обумовлено змістом творчої педагогічної діяльності
студента. До взаємозалежних ключових компонентів цієї діяльності відносимо:
• творче читання науково-педагогічної літератури;
• творчий аналіз підручників і навчальних посібників;
• вивчення і збагачення педагогічного досвіду;
• проведення експериментального дослідження;
• підготовка творчої доповіді, написання статті.
Чим творчі, дослідницькі уміння відрізняються від педагогічних
умінь? На думку Н. В. Кузьміної педагогічне уміння - це “придбана людиною
здатність на основі знань і навичок виконувати визначені види діяльності в
умовах, що змінюються”.
Спробу розкрити сутність поняття “навчальне дослідницьке уміння”
робить В. І. Андрєєв. Він виходить з того, що будь-який метод дослідження
може бути об’єктивно представлений системою найчастіше використованих
прийомів. Тому “навчальне дослідницьке уміння - це уміння застосувати
відповідний прийом наукового методу до умов рішення навчальної проблеми,
виконання навчальних дослідницьких завдань”.
Різні дослідники виділяють такі складові елементи педагогічного
дослідження: обґрунтування предмета дослідження, визначення мети і завдань
експериментальної роботи, висування гіпотези, розробка і проведення
експерименту, обробка матеріалів дослідження. Характерною рисою всіх
дослідницьких умінь є готовність студента до творчої, дослідницької роботи.
М.М.Яковлєва визначає такі педагогічні дослідницькі уміння: вести
спостереження, аналізувати педагогічні явища, факти і на цій основі складати і
вирішувати педагогічні завдання; висувати гіпотезу; розробляти та проводити
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експеримент; обробляти та узагальнювати результати експерименту;
узагальнювати матеріал у вигляді звіту-реферату, доповіді, розробки навчальновиховного заходу; робота з першоджерелами; використання досягнення суміжних
з педагогікою наук .
Оволодіння студентами педагогічними дослідницькими уміннями
створює умови для успішного вирішення ними педагогічних завдань, що в свою
чергу, є запорукою успіху у всій творчій педагогічній діяльності. Зупинимося
на цьому більш докладно.
У теорії та практиці навчання способам вирішення будь-яких завдань
існує декілька принципово різних способів навчання. Розглянемо їх:
• повідомлення способу вирішення конкретних завдань, повідомлення
їх алгоритму з наступним повідомленням узагальненого способу вирішення
завдань визначеного класу. Спосіб вирішення усвідомлюється за допомогою
тренувань;
• повідомлення способу вирішення завдань з наступним застосуванням
його у варіативних ситуаціях у межах даного класу. Самостійне складання
студентами алгоритму стосовно варіативних умов;
• самостійний пошук учнями (студентами) способу вирішення
конкретних завдань з наступним визначенням узагальненого способу рішення
деякого класу задач.
Зовсім природньо, що в реальному процесі навчання всі ці три варіанти
навчання можуть чергуватися в різному порядку, схрещуватися і сполучатися в
різних комбінаціях. Проте, ці три варіанти можуть зустрічатися ізольовано один
від одного, кожен з яких за різною системою навчання різний .
Перший варіант був домінуючим протягом найбільш тривалого періоду
навчання. Другий є в даний час домінуючим при складанні алгоритмів самими
студентами.
В основі членування трьох варіантів лежить ступінь самодіяльності
студентів при вирішенні завдань. Але для цілей розвитку пізнавальної
самостійності, як найважливішого компоненту творчої діяльності, перші два
варіанти не забезпечують необхідних умов. Перший, в умовах якого тренування
не вимагає прояву творчості і тому не формує характеристики творчої
діяльності. Він також виключає різні ступені труднощів в залежності від
складності завдань. Другий варіант створює деякі умови для формування
творчих концепцій, але досить обмежено, оскільки основні параметри діяльності
підказуються викладачем.
При цих умовах функції пізнавальних завдань не можуть бути здійснені.
Для досягнення поставленої нами мети, що формує творче відношення до
засвоєння професійних знань, є, третій у визначеному сполученні з другим.
Говорячи про творче відношення до професійних знань, слід уточнити,
про які знання йде мова. Фахівці з методології педагогіки підкреслюють
важливість засвоєння теоретичних знань (В. В. Краєвський та ін.). Теоретичне
знання має наступні особливості: спільність і абстрактність; системність,
безпосередність його зв’язку не з даними досвіду, а з деякими визначеними
філософськими знаннями та ідеями. Особливість теоретичного знання полягає
в тому, що воно малює більш глибоку картину дійсності, ніж знання емпіричне.
Отже, аналіз проблеми показує, що творча діяльність завжди предметна,
її умовою і засобом є наявність відповідних знань, навичок і умінь, наявний
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досвід інтелектуального пошуку, застосованого в процесі діяльності. Важливим
елементом є мотиви, без яких засоби не включаються в дії. Третьою складовою
є сам процес реалізації творчих процедур, сама творча діяльність. Нарешті,
четвертим елементом є продукт цієї діяльності, що втілюється в нових знаннях,
нових способах діяльності, новому досвіді діяльності.
Проблема нашого дослідження полягає у формуванні відносин до
засвоєння професійних знань. На думку психологів, ядром особистості є
індивідуально-цілісна система її відносин до дійсності, що представляє собою
інтеріоризований досвід взаємин з іншими людьми в умовах соціального
оточення. Система відносин визначає характер переживань особистості,
особливості сприйняття дійсності, характер поведінкових реакцій на зовнішні
впливи. Таким чином, відношення характеризується когнітивним, емоційномотиваційним і поведінковим компонентами.
Що характерно для педагогічних понять? На думку Г. І. Железовської,
педагогічні поняття складають інтелектуальне тло процесу навчання, без якого
неможлива продуктивна пізнавальна діяльність студентів. Вони забезпечують,
з одного боку, волю діалектичного мислення, а з іншого детермінують його,
направляють на усвідомлення об’єктивної педагогічної дійсності, у таких
формах, які необхідні для педагогічної практики. Тому еволюція понятійного
мислення пов’язана з еволюцією поняття, що виступає як засіб, яке домінує і
розвиває мислення студента.
Конструювання дефініцій - справа складна. Про це свідчить аналіз
спеціальної психолого-педагогічної літератури, серед якої є спеціальна робота
А. Я. Найна, що ґрунтується на принципах конструювання понять в педагогіці.
На основі вказаної роботи нами визначено поняття “творче відношення до
засвоєння професійних знань”.
При цьому ми виходили з трьох основних положень:
• творча діяльність і творче відношення - однопорядкові поняття, тому
їх характеристики тісно переплітаються;
• для виховання особистості студента вищого педагогічного
навчального закладу переважне значення має суб’єктивна (особистісна)
творчість як умова самовдосконалення і розвитку потенційних можливостей;
• поняття “відношення” нами розглядається через три взаємозалежних
компоненти (когнітивний, емоційно-мотиваційний і поведінковий). Це дозволяє
при визначенні поняття “творче відношення” спиратися на триєдину структуру і
характеризувати його через названі компоненти.
Отже, спираючись на визначені категорії, під “творчим відношенням
до засвоєння професійних знань” треба розуміти виховну якість особистості,
що характеризується когнітивною, емоційно-мотиваційною і поведінковою
готовністю вносити зміни в методи, засоби і предмет засвоєння знань з метою
підвищення основ професійної компетентності майбутнього молодого вчителя.
У такий спосіб ми проаналізували стан досліджуваної проблеми,
розглянувши філософський, психологічний і педагогічний аспекти понять
“творчість”, “творча діяльність”; сутність і специфіка педагогічної творчості;
особливості педагогічної діяльності. Виділено чинники, що вимагають
першочергового обліку, при організації процесу підготовки майбутнього вчителя
до творчої діяльності. До них ми відносимо науково-педагогічні знання,
володіння методами науково-педагогічного дослідження, розвиток творчих
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педагогічних умінь, визначено поняття “творче відношення до засвоєння
професійних знань”.
Метою нашого дослідження є розробка педагогічних умов, що
сприяють вихованню творчого відношення до засвоєння професійних знань у
студентів вищого навчального педагогічного закладу. Запропонована нами
технологія забезпечує комплекс педагогічних умов і підкреслює необхідність
їх дотримання для організації ефективного навчально-виховного процесу.
Література
12. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.,
1984. - 444 с.
13. Горчакова В.Г. Формула профессионализма. - Челябинск, 1997. –123 с.
Надійшла до редакції 03.12.2001р.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ШКОЛИ
Карпова Л.Г.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Анотація. У статті визначаються концептуальні підходи до
побудови моделі сучасної школи, у якій будуть створені умови для задоволення
різноманітних потреб особистості, а також забезпечується можливість
самореалізації кожного учня на основі всебічного педагогічного аналізу його
успіхів, досягнень, вибору індивідуально-орієнтованого навчання і виховання.
Ключові слова: модель, школа, управління, колектив, учень,
особистість.
Аннотация. Карпова Л.Г. Концептуальные подходы к построению
модели школы. В статье определяются концептуальные подходы к
построению модели современной школы, в которой будут созданы условия
для удовлетворения разнообразных потребностей личности, а также
обеспечивается возможность самореализации каждого учащегося на основе
всестороннего педагогического анализа его успехов, достижений, выбору
индивидуально-ориентированного обучения и воспитания.
Ключевые слова: модель, школа, управление, коллектив, ученик,
личность.
Summary. Karpova L.G. The conceptual approaches to construction of
model of school. In clause the conceptual approaches to construction of model of
modern school are defined, in which the conditions for satisfaction of various
needs of the person will be built, and also the opportunity of self-realization
everyone learning is provided on the basis of all-round pedagogical analysis of
his successes, achievements, choice individual is - guided learning and education.
Keywords: model, school, control, collective, schoolboy, person.
Концепція діяльності школи є основоположним програмним
документом, що визначає діяльність колективу школи. Це основний керівний
документ для практичної діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу
в загальноосвітньому навчальному закладі.
Концепція базується на Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших законодавчих актах держави,
керівних документах Міністерства освіти і науки України.
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Реалізація Концепції дає колективу школи змогу виконати завдання, які
поставлені перед загальною середньою освітою у законі України «Про загальну
середню освіту»: виховання громадянина України, формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; виконання
вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів для
подальшої освіти і трудової діяльності; виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина,
почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого
ставлення до обов’язків людини і громадянина; реалізація прав учнів на вільне
формування політичних і світоглядних переконань; виховання шанобливого
ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян
як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад
здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного
здоров’я учнів.
Дотримання положень Концепції дасть змогу колективу школи
оптимізувати навчально-виховний процес, фізичне виховання учнів, суттєво
покращати стан здоров’я і працездатність учасників навчально-виховного
процесу з метою приведення його у відповідність до світових стандартів і вимог.
Колектив школи ставить у центр всієї шкільної освіти особистість дитини, забезпечення комфортних, безконфліктних і безпечних умов її розвитку, реалізації її природних потенціалів.
Педагогічний колектив школи сприймає особистість дитини як суб’єкт
пріоритетний, вона є метою освітньої системи.
Досягнення цієї мети можливе тільки шляхом побудови
антропоцентричної школи, тобто школи, в якій реалізуються особистіснозорієнтовані технології з їх гуманістичною, психотерапевтичною направленістю,
які дозволяють забезпечити всебічний, вільний, творчий розвиток дитини.
Побудова антропоцентричної школи може бути реалізована шляхом додержання таких педагогічних принципів як природодоцільність та педагогіка
співробітництва.
Принцип природодоцільності - це освіта відповідно до природи дитини,
його здоров’я його психічної конституції, його здібностей, схильностей,
інтересів, його біоритмів, індивідуальних особливостей сприйняття та інше.
Педагогіка (технологія) співробітництва реалізує демократизм, рівність,
партнерство у суб’єкт-суб’єктних відносинах учителя і дитини. Учитель і учень
разом накреслюють цілі, зміст навчального процесу, дають оцінки, знаходячись
у стані співробітництва, співтворчості.
Синтез цих принципів веде до побудови індивідуальності освіти учня,
їх реалізація дає такі очевидні переваги:
глибокі та міцні знання відповідно до з потреб особистості;
високі результати розвитку, виховання при збереженні психологічної
комфортності;
комунікабельність, чутливість, толерантність, демократичні цінності;
здоров’я, гармонію та відсутність комплексів;
самостійність, швидкість у рішеннях випускників школи.
Таким чином, колектив школи, який керується сформульованим педагогі47

чним кредо, дає своїм учням рівні можливості в освіті, які вони можуть реалізувати на різних рівнях і різними шляхами у відповідності із своїм особистим
вибором.
Концептуальні підходи до побудови моделі школи визначають такі
складові: побудувати модель школи, в якій будуть створені умови для задоволення різноманітних потреб особистості, забезпеченні умов для самореалізації
кожної дитини на основі всебічного педагогічного аналізу її успіхів, досягнень,
вибору індивідуального освітнього маршруту.
Предметом нашого дослідження було конструювання цілісного
особистісно-зорієнтованого педагогічного процесу, а провідними ідеями
виступали:
1. Самореалізація учня і учителя через ріст особистісних досягнень,
вибір індивідуального освітнього маршруту, програм, методів навчання і
виховання.
2. Оновлення змісту навчально-виховного процесу з урахуванням національних традицій, історії народу, історії української педагогічної думки.
3. Оновлення форм і методів виховної роботи, зокрема налагодження
діяльності відділення Малої академії наук, дитячої організації «Глобус».
4. Введення інноваційного особистісно-зорієнтованого підходу в управлінні педагогічним колективом школи.
5. Принцип збереження здоров’я учнів і учителів : фізичного,
психічного, соціального.
6. Ідея «комфортності» - створення у школі атмосфери добра, взаєморозуміння, творчого співробітництва.
Гіпотеза дослідження полягала у реалізації ідей і побудови
антропоцентричної моделі школи при умовах, коли:
• реалізовано особистісно-зорієнтоване навчання і виховання учнів;
• здійснено особистісно-зорієнтований підхід в управлінні педагогічним
колективом школи;
• створено потужну психологічну службу школи, розроблено концепцію її
діяльності.
Основними завданнями нашої роботи було:
• провести широкомасштабне анкетування і тестування всіх учасників
навчально-виховного процесу з метою вивчення їх особистісних та професійно-значимих особистісних якостей;
• вивчити і проаналізувати науково-методичну літературу з питань особистісно-зорієнтованого навчання, виховання, управління;
• організувати роботу всіх учасників навчально-виховного процесу з впровадженням особистісно-орієнтованого навчання, виховання і управління.
Критерії ефективності визначених завдань полягала в наступних
параметрах:
1. Якість освітянських послуг (показники: відповідність результатів освіти стандартам, зрізи знань, тестові роботи).
2. Задоволення всіх суб’єктів освіти - учнів, вчителів, батьків, громадськості (показники - зниження конфліктності, опитування громадської думки).
3. Тенденція до розвитку всіх підсистем освітнього закладу.
4. Ріст особистісних досягнень всіх учасників навчально-виховного процесу.
48

Серед головних проблем, які визначилися на шляху реалізації вказаних
завдань були:
1. Різке зростання навантаження вчителів, які працюють за методикою
особистісно-орієнтованого навчання і виховання, що може викликати напруженість у колективі.
2. Більшість учителів не вміють системно аналізувати явища і будувати
моделі.
3. Стимулювання науково-методичної, творчої роботи вчителів.
У управління педагогічним колективом школи здійснювалось при
виконанні завдань, які поставлені перед школою Законом України «Про загальну
середню освіту», виконання соціального замовлення, реалізації педагогічного
кредо колективу школи шляхом впровадження особистісно-зорієнтованого
підходу у навчанні та вихованні школярів, що неможливо здійснити без докорінного реформування системи управління педагогічним колективом школи, усім
ходом навчально-виховного процесу.
Колектив школи вважає основою концепції управління реалізацію
особистісно-орієнтованого підходу в управлінні педагогічним колективом
школи на всіх етапах замкнутого циклу управління.
Основними принципами особистісно-орієнтованого управління колектив
школи вважає:
індивідуально-орієнтоване управління повинно забезпечувати розвиток і
саморозвиток, навчання і самонавчання вчителя, виходячи з виявлення його
індивідуальних особливостей, як суб’єкта навчально-виховного процесу;
особистісно-орієнтоване управління подає кожному вчителю, спираючись
на його спроможності, схильності, інтереси, ціннісні орієнтації і суб’єктний
досвід, можливість реалізувати себе в навчально-виховному процесі;
утримання особистісно-орієнтованого керівництва, його форми і методи
обираються та організуються таким чином, щоб учитель міг проявити вибір
до предметного матеріалу, технології навчання, форм і методів навчальної
і виховної роботи;
критеріальна база особистісно-орієнтованого керівництва враховує не
тільки рівень фахових знань, умінь і навичок учителя, але і сформованість
його особистості (педагогічна етика, мораль, повага до особистості учнів
і колег, ретельність і дисциплінованість, загальна, педагогічна і практична
культура);
особистісно-орієнтоване управління будується на принципі варіативності,
тобто визнанні розмаїтості змісту форм навчального процесу, вибір яких
повинен здійснювати вчитель (вихователь) з урахуванням цілі розвитку
кожної дитини, його педагогічної підтримки в пізнавальному процесі, у
скрутних життєвих ситуаціях;
значимими в особистісно-орієнтованому управлінні стають ті складові, що
розвивають індивідуальність учителя, створюють усі необхідні умови для
його саморозвитку, самовираження;
фаховий рівень учителя, як сукупність знань, умінь, навичок, індивідуальних
спроможностей є найважливішим засобом формування і розвитку соціально
активної, гуманістично спрямованої особистості випускника школи із
системою знань про природу, людину і суспільство, готової до фахового
самовизначення, що є головною ціллю загальноосвітнього навчального
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закладу.
Основними напрямками діяльності адміністрації школи є:
особистісно-орієнтований підхід до вивчення і розуміння педагогічного
колективу школи, управління його розвитком;
особистісно-орієнтований підхід при вирішенні задачі мотивації ефективної роботи педагогічного колективу;
особистісно-орієнтований підхід при плануванні роботи школи;
особистісно-орієнтований підхід до реалізації функції контролю.

-
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КОМПОНЕНТИ ДИДАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Гриньов В.Й.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Анотація. Діяльність майбутніх учителів визначає зміст і характер
знань, які повинна сформувати вища педагогічна школа. Для цього необхідні
науково обґрунтовані способи добору й організації навчального матеріалу
на основі його дидактичної значущості з урахуванням психологічних
особливостей сприйняття, збереження навчальної інформації студентами,
особливостей навчального процесу вищої школи з позиції впливу навчального
матеріалу на формування професійних якостей майбутнього вчителя.
Ключові слова: студент, педагогіка, культура, учитель, зміст,
метод, навчання.
Аннотация. Гринев В.И. Компоненты дидактической культуры
студентов высших педагогических учебных заведений. Деятельность
будущих учителей определяет содержание и характер знаний, которые
должна сформировать высшая педагогическая школа. Для этого необходимы
научно обоснованные способы подбора и организации учебного материала
на основе его дидактической значимости с учетом психологических
особенностей восприятия, сохранения учебной информации студентами,
особенностей учебного процесса высшей школы с позиции влияния учебного
материала на формирование профессиональных качеств будущего учителя.
Ключевые слова: студент, педагогика, культура, учитель,
содержание, метод, обучение.
Summary. Grinev V.I. Components of didactic culture of the students of
maximum pedagogical educational institutions. The activity of the future teachers
defines the contents and character of knowledge, which should be generated by
maximum pedagogical school. The scientifically proved methods of selection and
are necessary for this purpose for organization of an educational stuff on the
basis of his didactic significance with the count of psychologic features of
perception, conservation of the educational information by the students, features
of educational process of a higher school from a position of influence of an
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educational stuff on formation of professional qualities of the future teacher.
Keywords: the student, pedagogics, culture, teacher, contents, method,
learning.
Серйозною причиною недоліків дидактичної підготовки майбутніх
учителів є відсутність наукового обґрунтування добору змісту освіти у вищому
навчальному закладі.
Зміст і методи навчання пов’язані між собою діалектично: зміст
предмета навчання обумовлює відповідні методи навчання, а останні, у свою
чергу, впливають на зміст предмета, специфіка якого знаходить своє
відображення в специфіці методів навчання. Тому пошук шляхів оптимізації
навчального процесу в цілому і процесу дидактичної підготовки студентів,
зокрема, припускав науково обґрунтований добір і зміст дидактичної освіти
майбутніх учителів.
У психології доведено, що навчальний матеріал, його система,
структура понять, що міститься в ньому, є головним у формуванні пізнавальних
структур знань. Таким чином, управління процесом навчання реалізується різними
шляхами, найважливішими серед яких, з погляду кінцевих цілей навчання, є
оптимальний добір навчального матеріалу, а також визначена послідовність його
введення. При цьому відібраний навчальний матеріал і його організація повинні
створювати умови не тільки для засвоєння навчального предмета, але і
забезпечувати розвиток особистості, формування професійних умінь.
Природньо, рівень добору й організації навчального матеріалу не визначає
однозначно рівень засвоєння і формування особистісних професійно значимих
якостей, але є підґрунтям, на якому можлива оптимізація процесу дидактичної
підготовки майбутніх учителів.
Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем вищої школи
показує, що сьогодні проблема змісту навчання недостатньо розроблена,
зокрема, в рамках вищих педагогічних навчальних закладів.
В науковій літературі зустрічаються роботи, присвячені загальним
підходам до добору й організації навчального матеріалу, які не містять
конкретних практичних рекомендацій. Багато робіт не враховують специфіки
навчального процесу вищої школи й особливостей навчання майбутніх учителів.
Відсутня загальноприйнята класифікація навчального матеріалу, його
характеристика, що розкриває вимоги різного матеріалу до пізнавальної
діяльності студентів. У практичний роботі викладач змушений емпірично
визначати ступінь складності навчального матеріалу і добирати відповідні
методи і дидактичні засоби навчання.
У вищій школі систематично апробовується оптимізація змісту
навчальних предметів, у навчальні плани і програми вносяться суттєві зміни.
Головним напрямом удосконалювання змісту вузівської освіти є зміна структури
навчальних дисциплін і підвищення науково-теоретичного рівня програм
відповідно до сучасного розвитку науки. Але проблема оптимального визначення
змісту освіти далека від остаточного вирішення.
У роботах учених-психологів, дидактів, методистів доведено, що зміст
засвоюваних знань впливає на характер процесів засвоєння і визначає рівень
розумового розвитку тих, кого навчають,, а також обумовлює особливості
побудови навчального процесу. Під цим розуміється необхідність в першу чергу
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оптимально побудувати змістовний компонент процесу навчання. Але саме
поняття «зміст навчального матеріалу» у педагогічній літературі розкрито ще
недостатньо і досить часто це поняття трактується як «процес навчання». У
значній мірі це обумовлено різними авторськими підходами до структурування
змісту навчання. Так, В.І.Загвязинський у навчанні виділяє три компоненти (зміст
досліджуваного, викладання і навчання) і відповідно до цього пропонує
аналізувати навчальний процес на рівні функціональних зв’язків між цими
компонентами. С.І.Архангельський до головних складових навчального процесу,
відносить зміст навчання, методи і способи навчання, форми і засоби навчання,
навчальну і наукову працю тих, кого навчають, а також навчальну діяльність
викладачів. Ці головні компоненти складають сутність системи і знаходяться в
постійному взаємозв’язку різноманітної наукової інформації. І.Л.Бим визначає
зміст навчання як складну діалектичну єдність, що утворюється з певним чином
організованого навчального матеріалу (змісту навчального предмета), і процесу
навчання (функціональний аспект педагогічного процесу). При цьому варто
враховувати визначення В.С. Ледньова, що під змістом освіти розуміє зміст
процесу, прогресивних змін властивостей і якостей особистості. Наведені
визначення дозволяють зробити висновок про те, що, незважаючи на різні
підходи авторів до інтерпретації цієї дефініції, головним є діалектична єдність
процесу і змісту навчання.
З огляду на наявні в психолого-педагогічній літературі трактування
понять «процес навчання» і «зміст навчання», ми під змістом навчання розуміємо
єдність певної організації вивчення матеріалу і процесу навчання, а
найважливішими чинниками оптимізації змісту навчання вважаємо науково
обґрунтований характер добору навчальної інформації.
Діяльність майбутніх учителів визначає зміст і характер знань, які
повинна сформувати вища педагогічна школа. Для цього необхідні науково
обґрунтовані способи добору й організації навчального матеріалу на основі його
дидактичної значущості з урахуванням психологічних особливостей сприйняття,
збереження навчальної інформації студентами, особливостей навчального
процесу вищої школи (що ми виділяємо як пріоритет) з позиції впливу
навчального матеріалу на формування професійних якостей майбутнього
вчителя.
Різноплановість навчального матеріалу у вищій педагогічній школі
вимагає виявлення параметрів для психолого-педагогічного аналізу змісту
навчального матеріалу і його класифікації за ступенем складності процесу
засвоєння та професійної значущості.
Під психолого-педагогічним аналізом змісту навчання розуміється
виділення найбільш загальних особливостей конкретного навчального матеріалу,
що визначають вимоги його до пізнавальної діяльності студентів.
На думку Т.А.Ільїної, навчальний матеріал являє собою об’єкт, що може
бути віднесений до категорії систем, тому що складається з упорядкованої
безлічі взаємозалежних елементів, об’єднаних загальною метою навчання.
Структура даної системи визначається логікою науки, психолого-педагогічними
вимогами до навчального предмета.
Основні принципи структурування навчального матеріалу, його
організації і презентації в навчальному процесі досить детально розроблені в
працях провідних дидактів, психологів (О.М.Леонтьєва, О.О.Леонтьва, П.Я.
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Гальперіна, Н.Ф. Тализіної та ін.). Але розроблені якісні і кількісні критерії
добору навчального матеріалу не знайшли конкретної реалізації в більшості
навчальних посібників, що використовуються у вищих навчальних закладах.
Ми виділяємо наступні параметри визначення психолого-педагогічних
особливостей теоретичного навчального матеріалу, віддзеркалюючи їх до
дидактичної інформації:
ü
характер об’єктів вивчення;
ü
глибина розкриття сутності об’єктів вивчення;
ü
визначений зв’язок досліджуваних об’єктів з досвідом студентів;
ü
значущість навчального матеріалу для формування системи
професійних знань і умінь майбутніх учителів.
Досить важливим для організації процесу засвоєння студентами
теоретичного дидактичного матеріалу ми вважаємо глибину розкриття об’єктів,
виділяючи такі рівні:
ü
опис,
ü
пояснення,
ü
констатація факту,
ü
узагальнення.
Формування змісту освіти у вищому педагогічному навчальному
закладі ми здійснювали відповідно до вимог загальноосвітньої школи, тому
що зміст освіти у вищій школі об’єктивно визначається сьогоднішніми і
перспективними вимогами з боку суспільства до характеру і змісту праці вчителя,
тому зміст дидактичної освіти було засновано на моделі діяльності вчителя.
Педагогічна (і в тому числі дидактична) підготовка вчителя
представлена в даний час такими дисциплінами: педагогіка (розділ «Дидактика»),
педагогічна психологія, приватні методики.
Основні вимоги до викладання дидактики в педагогічному навчальному
закладі умовно можна розділити на дві групи: до першої ми відносимо вимоги,
що спрямовані на зміст дидактичної і методичної освіти і його навчальних
програм; до другої - зауваження щодо структури і організації педагогічної
підготовки вчителя (навчальні плани інституту, наявність в них галузевої
педагогіки, зв’язок курсу дидактики з іншими дисциплінами, з педагогічною
практикою, забезпеченість та якість навчальних посібників, можливості
педагогічної практики та ін).
Сучасна педагогіка і психологія вищої школи встановили прямо
пропорційну залежність рівня професійної діяльності від ступеня сформованості
знань учителя.
Найістотнішими розходженнями між групами вчителів різних рівнів
діяльності були виявлені за ознаками знання психології. Істотними виявилися
розходження за ступенем оволодіння вчителями різних рівнів діяльності
різноманітними методами навчання.
Гнеденко Б.В. зробив висновок про те, що система знань педагога
визначає систему знань учнів. Дані визначення свідчать про основні вимоги до
змісту педагогічної освіти, а також про те, що в існуючому вигляді курси
дидактики і методики не можуть підготувати студента до практичної діяльності.
Підручники з даних предметів визначаються описовістю,
спрямованістю на запам’ятовування, перенасиченістю інформацією, зайвою
ускладненістю, відсутністю професійної спрямованості. Курс дидактики не є
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цілісним теоретичним уявленням щодо процесу навчання і способів його
здійснення.
Сформована практика викладання в педагогічному навчальному закладі,
теоретичне, методичне, організаційне її забезпечення не відповідають вимогам
сучасної школи, не забезпечують формування в майбутнього вчителя
дидактичної функції на необхідному рівні. Несформованість дидактичних
компонентів педагогічної діяльності негативно позначається на результатах праці
вчителя. Недостатня дидактична грамотність учителя виявляється в незнанні
сутності й основних закономірностей навчального процесу і пізнавальної
діяльності учнів, у невмінні правильно організовувати навчально-пізнавальну
діяльність школярів і свою навчальну діяльність на різних етапах навчання, в
орієнтації на екстенсивну методику тощо.
Дослідження свідчать, що прорахунки вузівської дидактичної
підготовки не заповнюються в повній мірі практичною діяльністю.
Таким чином, новий підхід до змісту дидактичної підготовки вчителя
необхідний для вирішення завдань підвищення якості готовності випускників
до викладацької роботи в школі.
1.
2.
3.
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ІДЕЯ ГУМАННОГО НАВЧАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ
СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Глазкова І.Я.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Анотація. В статті визначається, що школа XXI століття в Україні
- школа самовизначення, самореалізації особистості. Основний аспект у
навчально-виховному процесі пересувається із засвоєння певної суми знань
на формування установок, цінністних орієнтацій особистості, мотивів її
діяльності, на самоосвіту, самовиховання. Сама ідея гуманного навчання
пройшла тернистий шлях розвитку і не є новою ані для вітчизняної, ані для
зарубіжної педагогіки. У другій половині XX ст. ця ідея найбільш виразно
прозвучала в працях Василя Сухомлинського, кредо якого заключається в
словах: «...щоб стати справжнім вихователем дітей, треба віддати їм своє
серце».
Ключові слова: педагогіка, спадщина, навчання, особистість,
освіта.
Аннотация. Глазкова И.Я. Идея гуманного обучения в
педагогическом наследстве В. Сухомлинского. В статье определяется, что
школа XXI столетия в Украине - школа самоопределения, самореализации
личности. Основной аспект в учебно-воспитательном процессе направлен
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на усвоение определенной суммы знаний по формированию установок,
ценностных ориентаций личности, мотивов ее деятельности, на
самообразование, самовоспитание. Самая идея гуманного обучения прошла
тернистый путь развития и не является новой для отечественной и
зарубежной педагогики. Во второй половине XX ст. эта идея наиболее
выразительно прозвучала в работах Василия Сухомлинского, кредо которого
заключается в словах: «...чтобы стать настоящим воспитателем детей,
надо отдать им свое сердце» .
Ключевые слова: педагогика, наследство, обучение, личность,
образование.
Summary. Glazkova I.Y. Idea of humane learning in the pedagogical
inheritance V. Suhomlinskiy. In clause the school XXI of century in Ukraine school of self-determination, self-realization of the person is defined, that. The
basic aspect in educational process is directed on a digestion of the certain sum
of knowledge on formation of installations, appreciable orientations of the person,
motives of its activity, on self-education, self-education. The idea of humane
learning has passed a difficult path of development and is not of new for domestic
and foreign pedagogics. In second half XX an item this idea most expressively
has sounded in works V. Suhomlinskiy, which essence consists in words: «... To
become the present tutor of children, it is necessary to give back them the heart
«.
Keywords: pedagogics, inheritance, learning, person, education.
Трансформація суспільства в Україні спрямована на створення правової,
демократичної держави, тому перспективи освіти пов’язані з гуманізацією
навчально-виховного процесу. Його основою є концепція цілісної особистості
дитини, єдність індивідуального, національного, морального аспектів у навчанні.
Школа XXI століття в Україні - школа самовизначення, самореалізації
особистості. Основний аспект у навчально-виховному процесі пересувається із
засвоєння певної суми знань на формування установок, ціннісних орієнтацій
особистості, мотивів її діяльності, на самоосвіту, самовиховання. Сама ідея
гуманного навчання пройшла тернистий шлях розвитку і не є новою ані для
вітчизняної, ані для зарубіжної педагогіки. Ця ідея йде з глибини віків і пов’язана
з такими іменами як Я. А.. Коменський, Я. Корчак, У. Г. Песталоцці, Ж.- Ж. Руссо,
Г. С. Сковорода, Сократ, К. Д. Ушинський. У другій половині XX ст. ця ідея
найбільш виразно прозвучала в працях Василя Сухомлинського, Карла Роджерса
та Шалви Амонашвілі. Аналізуючи сутність гуманного навчання необхідно
звернутися до наукового доробку В. О. Сухомлинського, кредо якого
заключається в словах: «...щоб стати справжнім вихователем дітей, треба віддати
їм своє серце.» Все у його сонячно гуманістичній спадщині починається від
дитини, осмислюється з позиції її інтересів і повертається знову-таки до дитини.
Базовим ядром педагогічної концепції В. О. Сухомлинського є його
філософсько-педагогічна система ідей та поглядів на дитину як на найвищу
цінність у діяльності всіх ланок системи народної освіти.
Духовний світ дитини В. Сухомлинський образно порівнював з ніжною
квіткою троянди, на якій мерехтливо тремтить краплинка ранкової роси. Треба
зрізати квітку так, щоб краплинка не впала, - ось у чому і ось як бачиться йому
секрет педагогічних взаємин вихователя і вихованця. Віра в дитину була основним
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переконанням В. Сухомлинського. «Справжнім вихователем може бути тільки
той, хто вірить у дитину, не відлякує її своєю підозрілістю, сумнівами в її добрих
намірах. Там, де немає віри в людину, в добре начало в ній, будь-яка педагогічна
система розсипається на порох» [1, с.335-336]. Якщо вихователь вірить у сили
і можливості вихованця, довіряє йому, той намагається виправдати цю довіру,
краще працює. Особливого значення великий педагог надавав формуванню в
кожного учня почуття людської гідності - поваги до самого себе, вміння
дорожити своєю честю. «Найглибший слід у душі свого вихованця залишає той,
хто зумів розбудити почуття людської гідності, той, хто примусив маленьку
людину задуматись над тим, для чого вона живе на світі.»[1, с. 542]
В. О. Сухомлинський розглядав гуманізм як внутрішню, добровільну
дію. Одна з найважливіших гуманістичних ідей, що пронизують педагогічну
систему Сухомлинського, полягає у запереченні, неприпустимості будь-якого
насильства над дитиною; необхідне передусім беззастережне визнання педагогом
права учня бути суб’єктом виховного процесу, рівноправним учасником, бути
суб’єктом власної активності, носієм волі. Доброта, турбота про людей, що
несе людині задоволення, виступають як свідомий акт, а не як акт самопримусу.
Вони є результатом власної внутрішньої свободи і потреби. Ось чому доброта
- джерело радості. Тут переплітаються дві істини: по-перше, істина гуманність
це не самопідкорення, самоприниженнями жертвування особистим щастям для
суспільного, а, навпаки, переживання особистого щастя від турботи про інших.
По-друге, гуманне виховання - це прояв власної активності і творчості
особистості. Людина стає особистістю в соціально-практичній діяльності, в
спілкуванні з іншими. Сухомлинський розглядав свою етико-педагогічну систему
як активно діючий гуманізм. Абстрактний гуманізм закликає до всепрощення і
непротиборства злу. А Сухомлинський вважав, що це все одно що аморальність
і безпринциповість.
В . О. Сухомлинський багато зробив для утверджена гуманного
виховання. «Ми, вчителі, - писав педагог, - повинні розвивати в своїх колективах
нашу педагогічну етику, утверджувати гуманні засади як найважливішу рису
педагогічної культури кожного вчителя». [ 2, с. 239]
Виховання гуманних відносин вчений розглядав як одну із сторін
моральної культури. «Азбука виховання людяності в тому, щоб дитина, віддаючи
тепло своєї душі іншим людям, знаходила в цьому особисту радість. Головне ж
у цій найтоншій сфері виховної роботи, як показує досвід, - переживання дитиною
горя, турбот, страждань іншої людини, особиста участь у долі того, хто потребує
допомоги, співчуття». [2. С, ]
Такі праці Сухомлинського як «Духовний світ школяра», «Серце віддаю
дітям», «Народження громадянина», «Павлишська середня школа» увійшли в
арсенал гуманістичного виховання.
Педагог вважав, що гуманістична ідея - це віра в те, що в руках вчителя
найвища цінність світу - людина. Саме вчитель творить Людину, як скульптор
скульптуру із безформенного шматка мармуру: десь у глибині цієї мертвої глиби
є прекрасні риси, які треба добути і звільнити від всього зайвого. [З, с. 502]
На думку вченого, все життя школи повинно бути пройняте духом
гуманності. Для того, щоб бути гуманним необхідно знати душу дитини.
Обґрунтовуючи практичну необхідність гуманних взаємин між вихователем та
дитиною, між самими дітьми і взагалі учасниками виховного процесу павлиський
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педагог переконливо показав, що найцінніше у дитини - її індивідуальність,
неповторність внутрішнього світу, своєрідність здібностей, потенційних
можливостей, бо тільки через розмаїття індивідуальностей пролягає шлях до
зростання та об’єднання особистостей - не стадного, а справді людського,
цивілізованого. Істинна гуманність означає, насамперед, поєднання поваги і
вимогливості. В шкільному житті не може бути якоїсь абстрактної
справедливості. Справедливість у вихованні означає, що у педагога достатньо
духовних сил, щоб приділити увагу кожному вихованцеві. Вимогливість, на думку
вченого, починається з глибокої поваги сил і можливостей дитини. Посправжньому вимагати - вміти відчути серцем і зрозуміти, що учневі під силу і
що ні. Переконати дитину в тому, що поставленої мети можна досягти - це і
означає по-справжньому вимагати і одночасно по-справжньому поважати.
Виховання дітей 6-Ю років вчений назвав «школою сердечності». Він
радив педагогам і батькам навчати дітей милосердя, любові, добра. Для цього
необхідно, щоб діти бачили гуманістичний зміст вчинків і поведінки тих, хто їх
природи, до якого треба ставитися надзвичайно обережно і дбайливо. Вченийгуманіст стверджує, що найефективніший метод навчання і виховання - це
звернення педагога до серця і розуму дитини, а не намагання повчати та вказувати.
Великий гуманіст стверджував, що не можна говорити про справжній
гуманізм, не знаючи дитячої душі. На думку В. Сухомлинського, важливо
допомогти дитині, аби у неї розвинулось внутрішнє світобачення, так би мовити
себебачення, і на цій основі сприяти становленню рефлексивних здібностей.
Сухомлинський - талант у володінні рефлексією у міжлюдських стосунках. Він
радить: «Умій відчути поряд із собою людину, вмій розуміти її душу, бачити в її
очах складний духовний світ - радість, горе, біду, нещастя. Думай і відчувай, як
твої вчинки можуть відбитися на душевному стані іншої людини.»[ 5, с. 235] В
умінні «відчувати душу» іншої людини, розуміти її душевний стан педагог вбачав
найціннішу рису моральності дитини. Лише проявивши тактовність, учитель
зможе проникнути у духовний світ дитини, допоможе йому в цьому слово. Слово,
зазначав вчений, не повинно перетворюватися на батіг, що залишає рубці на
дитячій душі. Тільки тоді учень відчуває серцем педагога, коли його мова
западає йому в душу. Він порівнює слово вчителя з найтоншим і найгострішим
інструментом, яким учитель повинен уміло торкатися серця вихованця. Педагог,
за висловом Сухомлинського, серцем торкається сердець своїх вихованців. Для
Сухомлинського слово - могутній борець за дитячу душу, і все залежить тільки
від того, що саме лежить за промовленим педагогом словом. Слово для нього
- це полководець, це музикант, який торкається струн людської душі, і треба
лише знати, до якої струни дитячої душі торкнутися, щоб вона зазвучала дивною
музикою
Байдуже ставлення до духовного світу дитини недопустиме, бо духовна
убогість, яка є причиною такого ставлення, веде до морального спустошення і
падіння. І тоді ніщо не зможе замінити найважчої втрати - втрати Людини. Щоб
ці втрати звести до мінімуму треба , щоб дитина мала духовне життя, моральні
цінності. «Дитину треба вчити і вчити, що вона живе не в пустелі, а серед людей,
отже, кожен твій крок врешті-решт відбивається на твоєму ближньому, тому
що ідеш ти кудись з якоюсь метою; кожне твоє слово відгукнеться в душі іншої
людини, але як відгукнеться - залежить від тебе. Уже те, що ти дивишся на
навколишній світ і бачиш його, - приховує в собі і добро і зло, все залежить від
57

того, що ти бачиш і як бачиш.»[6, с. 533]
Ласка - це не сюсюкання і не всепрощення, це - людяність, так би мовити,
серцевина гуманістичної педагогіки, для якої істина: людина людині друг і
товариш - не красива фраза, а основа стосунків між людьми.
Висока гуманістична позиція Сухомлинського проявилася і в його
ставленні до сім’ї. Вчений стверджував, що гармонійний розвиток дитини
можливий за умови інтеграції зусиль сім’ї та школи. Розвиток дитини залежить
від культури батька і матері, від того, як пізнаються людські стосунки і суспільне
оточення на прикладі батьків.
У ранньому віці закладаються головні контури моральності особистості.
Звідси глибока впевненість Сухомлинського у винятковій ролі батьків. Чи стане
дитина гідною Людиною, чи принесе людям щастя - залежить від того, які зерна
посіють батьки душу маленької дитини, чим зігріють вони її серце теплом
любові, правди і справедливості. «Прекрасні діти виростають у тих сім’ях, де
мати і батько по-справжньому люблять одне одного і разом з тим люблять і
поважають людей. Я відразу бачу дитину, в якої батьки глибоко, сердечне,
красиво, віддано люблять одне одного. У такої дитини - мир і спокій у душі,
стійке моральне здоров’я, щиросердна віра в добро, віра в красу людську...»[ 7,
с. 192 ].
Отже, глибоко гуманістична сутність педагогічної системи
Сухомлинського є, на наш погляд, її глибинною і глобальною характеристикою.
Суттєвими положеннями гуманістичної педагогіки вченого є:
- найвищою цінністю, що визначає весь сенс виховання, - є людина;
- любов до дітей - головний засіб навчально-виховного процесу;
- спрямування навчання на зону найближчого розвитку;
- орієнтація на перспективу.
Проблема гуманізації навчально-виховного процесу потребує
подальшого вивчення, а творчий доробок Сухомлинського - це невичерпна
скарбниця ідей, думок, що мають бути використані в перебудові системи освіти
на засадах гуманізму.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

58

Список використаної літератури:
Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5-ти т. Т. 5. Статті. — К: Радянська
школа, 1977-638с.
Сухомлинский В. А. Мудрая власть коллектива. — М: 1975.
Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5-ти т. Т. 4. - К: Радянська школа, 1977637с.
Сухомлинський В. О. Моя педагогічна система // Радянська школа. — 1988.-6.
Сухомлинський В. О. Вибрані твори у 5 ти т. Т. 2. - К: Радянська школа, 1977669с.
Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5-ти т. Т. 3. — К: Радянська 719с.
Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка.—К: 1978.
Надійшла до редакції 03.12.2001р.

ПРОБЛЕМИ ПРИДБАННЯ ЕКСПЕРТНИХ ЗНАНЬ
Тверезовська Н.
Київський славістичний університет
Анотація. Автоматизована верифікація бази знань виконується після
виконання чергових етапів чи на останньому. При цьому очевидно, що
найбільш небезпечні помилки можуть виникнути саме на початкових кроках
формування знань. Альтернативою може служити рівнобіжне наповненню
тестування бази знань, на всіх етапах, що відслідковує можливі порушення.
Ключові слова: знання, експерт, система, програма, модель,
сценарій.
Аннотация. Тверезовская Н. Проблемы приобретения экспертных
знаний. Автоматизированная верификация базы знаний выполняется после
выполнения очередных этапов или на последнем. При этом, очевидно, что
наиболее опасные ошибки могут возникнуть именно на начальных шагах
формирования знаний. Альтернативой может служить параллельное
наполнению тестирования базы знаний, на всех этапах, которые
отслеживает возможные нарушения.
Ключевые слова: знание, эксперт, система, программа, модель,
сценарий.
Summary. Tverezovskaya N. Problems of purchase of expert knowledge.
The automated verification of the knowledge base is carried out after performance
of the next stages or on last. Thus, it is obvious, that the most dangerous errors
can arise on initial walks of formation of knowledge. Alternative can serve
parallel to filling of testing of the knowledge base, at all stages, which traces
possible infringements.
Keywords: knowledge, expert, system, program, model, script.
Процедури придбання знань в експертних системах можуть розрізнятися
за декількома аспектами [13] у тому числі за джерелами знань, ролі учасників
процесу придбання знань, методам придбання і тестування знань. Їх придбання
може відбуватися наступними способами [17]:
Ø інженер знань одержує знання експерта в процесі інтенсивного
інтерв’ю і механічно переносить їх у базу знань;
Ø інженер знань сам стає експертом, покладаючись на власний аналіз
фраз експерта, який виконується їм у процесі спілкування з експертом,
він кодує знання експерта на обраній їм мові опису;
Ø експерт самостійно завантажує базу знань ЕС за допомогою
спеціальної програми, при цьому в якійсь мірі виконуючи функції
інженера знань;
Ø спеціальна програма аналізує джерело знань (наприклад, базу даних)
і сама перетворює їх у форму, придатну для збереження в базі знань
ЕС;
Ø спеціальна програма, здатна сприймати й аналізувати текстове
джерело (наприклад, книгу), структурує отриману інформацію і
поміщає її в базу знань ЕС.
Третій і четвертий способи мають справи вже з вторинними,
переробленими знаннями і мають сенс при наявності якісних і перевірених
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сховищ знань чи даних.
Найбільш поширені зараз перші два способи. Однак традиційно при їх
використанні існує проміжна ланка - інженер знань, який, по-перше, здатний
спотворити знання, що вводяться, а по-друге може перешкодити найбільш
вільному вираженню думок знання, що вводить, є зайвою причиною прояву
«когнітивного захисту» [16] експерта. Фахівці, як правило, неохоче передають
свої знання, навіть якщо система буде потім цілком у їх розпорядженні. Крім
того, при витягу знань неминуче велика кількість ітерацій для «перекроювання,
перебудовування і дороблення». Найбільш ефективним виходом тут є
використання інтелектуального редактора, що дозволяє експерту прямо вводити
і використовувати знання.
На користь безпосереднього спілкування експерта із системою
говорить і усе більше застосування ЕС не тільки для використання
непрофесіоналами, але і для кращої систематизації знань самого експерта, що
допомагає знаходити неточності, пробіли і протиріччя в знаннях. На думку
учасників, основне призначення ЕС не в рішенні, а, скоріше, у спрощенні
проблеми за рахунок дослідження слабко структурованої інформації з погляду
її самопогодженості.
Методи придбання знань. При існуванні різних класифікацій методів
витягу знань [13] серед них виділяють два основні різновиди: «прямі» (знизу
нагору, від даних до моделі) і «непрямі» (зверху вниз, від моделі до даних).
При використанні прямих методів інженер знань задає прямі запитання
експерту і записує усе, що той відповідає, або (рідше) знання вводить сам експерт
(системи TEIRESIAS [10], АРІАДНА [17]). Ця група методів включає:
моделювання сценарію, інтерв’ю, анкетування, просте спостереження, аналіз
протоколів, аналіз з перериванням.
Наприклад, у підході «моделювання сценарію» експерт обирає елементарний сценарій і природною мовою описує міркування, необхідні для
досягнення мети. При цьому підході виникають наступні труднощі:
1. При описі сценарію експерт може використовувати терміни і
визначення, що ще не були детально представлені. Зазначена обставина
може привести до плутанини і затримок.
2. Правила, що здійснюють розгалуження в рішенні задачі, у даному
підході розпізнаються, але ігноруються, тому що розглядається
тільки та лінія міркування, що відповідає аналізованому сценарію.
Особливості аналізованого сценарію можуть приводити до появи
зайво специфічних правил, що не відбивають загальний випадок.
3. Можливе змішання методів міркування і дій експерта, який міркує.
У ряді програм тенденція до вільного характеру одержання знань
приводить до повного відмовлення від моделі, що організує діалог з експертом.
Так, Дункан Е. описує систему, в якій «експерти не повинні підкорятися
визначеним правилам». Знання представляються у вигляді мереж, вузли яких
відповідають поняттям, а зв’язки - відносинам між поняттями. Для створення
бази знань використовуються гіпертекстові структури.
Іншим прикладом може служити система АРІАДНА, призначена для
первинного витягу знань і «не використовує ніякої апріорної моделі знань» [11].
Експерт чи інженер знань при роботі із системою послідовно вводить питання,
відповіді на них, рішення і коментарі. Отриманий масив використовується потім
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інженером знань для остаточного формування БЗ.
Загальним для прямих методів є те, що вони переважно
використовуються на попередньому чи первинному етапі витягу знань, коли ПО
ще слабко визначена і не відкинути істотні елементи важливіше, ніж врахувати
всі малозначні.
В основі непрямих методів (системи SIMER [14], MICKEY [9], EIR
[2], EXSORT, DCS [17], LEMS [16]) лежить недовіра в здатності експерта викласти
власні знання про предметну галузь з достатнім ступенем вірогідності. За
допомогою цих методів збирається інформація про предметну галузь у формі
деякої сукупності властивостей. Наприклад, спогаду експерта чи шкала
відповідей на поставлені питання, з яких інженер знань може зробити висновок
про те, які знання експерт використовує при рішенні задачі. Непрямі методи
включають: багатомірне шкалування, ієрархічну кластеризацію, загальні вагові
мережі, упорядковані дерева й аналіз репертуарних ґрат.
Найбільш цікавим для аналізу складної проблемної галузі
представляється використання репертуарних ґрат. Спочатку цей метод був
орієнтований винятково на дослідження уявлень особистості пацієнта про
зовнішній світ у задачах когнітивної психології [12]. Однак останнім часом його
елементи активно використовуються розроблювачами експертних систем для
роботи з представленнями експертів у проблемній галузі. Для цього методу
характерна універсальність, що дозволяє єдиним образом виділяти основні
характеристики (чи конструкти), що описують різні галузі знання. У теорії
особистісних конструктів доводиться справедливість наступних тверджень:
1. Ззовні рідко вдається заздалегідь вибрати набір конструктів
(факторів), що найбільш точно відбивають структуру уявлень людини (експерта).
Більш ефективно - надати йому самому можливість вибирати, що впливає в даній
ситуації (тут - для ухвалення рішення).
2. Найбільш адекватна картина світу виходить, коли суб’єкт має
можливість варіювати «репертуаром» - різними комбінаціями конструктів.
3. Кожній ситуації найчастіше відповідає свій власний набір конструктів.
Для задач штучного інтелекту репертуарні ґрати використовуються при
опису структури знань експерта. Так, у системі SIMER [5;6] експерту
пред’являються тріади подій із пропозицією назвати властивість, що відрізняє
одну подію від інших. На наступному етапі експерту пропонується назвати
протилежну властивість. Поповнення базису властивостей галузі здійснюється
шляхом повторення цієї процедури з іншими тріадами. На, що виходить у
результаті семантичної мережі може здійснюватися логічний висновок.
Як вже було відмічено, якість одержуваної БЗ багато в чому
визначається способами представлення і придбання знань. Оцінками якості
отриманих знань є логічна цілісність і відсутність помилок.
Під цілісністю знань, які використовуються у системі буде розумітися
внутрішня логічна погодженість знань - їх повнота (відсутність припустимих,
але не розглянутих ситуацій), і несуперечність (відсутність різних рекомендацій в однакових ситуаціях).
На відміну від порушень логічної цілісності під помилками будуть розумітися невідповідності бази знань і реальних знань з ПО, внесені експертом
несвідомо, через те, що він не врахував якісь випадки чи неправильно зв’язав
поняття. Такі помилки відрізняються від цілком припустимих пропусків і
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протиріч, з’ясовних непропрацьованістю даної галузі чи наявністю різноманітних думок.
У більшості систем відношення до повноти і несуперечності різне.
Якщо суперечливість найчастіше аналізується і такі ситуації відповідним чином
обробляються, то неповнота за рідкісним винятком розглядається як характерна
риса чи «пробачна слабкість» ЕС.
Несуперечність знань Найбільш розповсюджені експертні системи
типу GURU (Інтер-Експерт [11]), LEONARDO, Personal Concultant Plus, ЕКО й
інші, вимагають уведення наборів простих чи модифікованих правил типу
«ЯКЩО ... ТО ... « чи фреймів. У випадку появи суперечливих ситуацій вони
інформують про некоректність знань лише в ході консультації, або вимагають
могутньої підсистеми пошуку протиріч у БЗ.
Системи, що генерують знання з прикладів, які вводяться, у більшості
випадків дають можливість стежити за порушеннями суперечливості БЗ, однак
і вони не позбавлені деяких недоліків.
Так, у системі Rule Master 2.0 після того, як експерт увів приклади в
БЗ, він може виконати тестування поточного фрагменту і визначити наявність
суперечливих ситуацій - конфліктних прикладів (claching examples), супер- і
піднаборів (supersets and subsets). Однак до усунення подібних помилок
працювати з такими знаннями неможливо.
Існують і системи, що надають можливість роботи із суперечливими
знаннями.
У системі MIR [117] після процедури опитування безлічі ознак S
породжуються гіпотези Г, зв’язані з ними позитивними зв’язками, що, у свою
чергу, також породжують нову безліч S1 і так далі. У такий спосіб породжуються
розширення Г=Г∪Г1 і S=S∪S1. Потім здійснюється аналіз отриманої безлічі
гіпотез з метою виділення його підмножини, зв’язаної тільки позитивними
зв’язками з усіма підтвердженими ознаками. Таким чином, у результаті логічного
висновку може залишитися не одна, а кілька гіпотез.
В експертній системі ДСМ, заснованої на правдоподібному висновку в
змісті Джона Стюарта Мілля (+) і (–) – гіпотези про наявність в об’єкта будьяких властивостей цілком рівноправні, що знову ж дозволяє одночасно зберігати
безліч суперечливих гіпотез. При цьому для кожної гіпотези вводяться кількісні
оцінки h+ (h-), рівні k/n, де k - кількість позитивних (негативних) прикладів, a nзагальна кількість прикладів. Таким чином явно може бути оцінений ступінь
суперечливості бази знань.
Система ЕКРАН [8] дозволяє зберігати несумісні правила і непідтверджені факти. У процесі консультації ведеться статистика підтверджених і непідтверджених висновків.
Повнота знань Головною задачею більшості існуючих систем,
заснованих на знаннях, є фіксація знань експерта в якійсь (обмеженої)
проблемної галузі. Ці знання дозволяють класифікувати деякі стани об’єкта,
залишаючи інші можливі стани за межами системи, яка розроблюється.
У системі Rule Master 2.0 у випадках неповних знань (невизначених
листів - undefinite lifes), рекомендується використовувати опцію ІНАКШЕ
(ELSE) - для всіх неврахованих ситуацій відразу. Очевидно, що в такому випадку
важко простежити, які саме ситуації об’єднані подібним чином і де саме
допущений пропуск знань. Подібну функцію можна уподібнити оператору GOTO
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у програмуванні, необґрунтоване використання якого легко приводить до
помилок.
У системі DETAPRO (DEcision Таblе construction in PROlog)
виробляється синтаксичний контроль правил, що вводяться. Однак правила
вводяться спеціальною мовою і немає гарантії, що в даний момент враховані
всі, що впливають на рішення комбінації ознак.
У системі ЕКО експерт уводить знання типу «ЯКЩО... ТО...». Після
побудови моделі пропонується запускати її і знову коректувати доти, поки вона,
з погляду експерта, не стане адекватно описувати проблемну галузь.
Заснований на методі ситуаційного керування Генератор Персональних
Відповідних Систем (ГПВС) [7] включає блок експертного опитування (БЕО),
що для створення нечіткої ситуаційної моделі керування дотримує наступної
послідовності:
Ø запитуються ознаки і відповідна лінгвістична перемінна;
Ø установлюється відповідність між ознакою і керуючими рішеннями;
Ø уводяться заборонені ситуації;
Ø указуються конфліктні і відповідні цільові ситуації.
При цьому можливо, що враховано не всі можливі значення ознак і поза
точкою зору експерта залишилися нерозглянуті конфліктні ситуації.
Альтернативою системам із фрагментарним, у загальному випадку,
виявленням знань є постановка задачі експертної класифікації [3]: «Задана безліч
ознак, що описують можливі стани об’єкта дослідження. Для кожної ознаки
визначені його можливі значення. Декартовий добуток шкал ознак задає безліч
усіх можливих станів об’єкта. Потрібно на основі знань експерта визначити, якими
властивостями володіє об’єкт у кожному зі своїх станів і тим самим побудувати
класифікацію всіх станів об’єкта дослідження».
В описаній тут же процедурі виявлення експертних знань для системи
КЛАС проблема розмірності зважується тільки для опису об’єктів, що
відрізняються різними ступенями характерності однакових ознак. При цьому
необхідно виконання розроблювачем попередньої роботи зі структуризації
предметної галузі: формування переліку класів, виявлення ознак, істотних для
проведення класифікації, формування безлічей припустимих значень ознак і
побудова на їх основі порядкових шкал, що відбивають ступінь характерності
значень ознак стосовно кожного класу. Інформація про характерність використовується потім для непрямої класифікації ряду станів без пред’явлення їх експерту. При цьому мається на увазі, що суперечливі знання не повинні використовуватися в системі.
Існують підходи, що комплексно розглядають проблему представлення
логічно нецілісних знань.
Зікєєва Г.В. [4] описує метод підтримки БЗ постійно в несуперечливому
стані за допомогою логіки предикатів першого порядку. При цьому пропонується
використовувати тризначну логіку, що включає значення «Не відомо» для
неповних БЗ.
Нарін‘яні О.С. [10] пропонує використання чотиризначної логіки,
доповнюючи значення ІСТИНА і НЕПРАВДА значеннями НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ і
АБСУРД, а Балнап Н. і Стіл Т. [1] значення TRUE (ІСТИНА) і FALSE
(НЕПРАВДА) доповнюються значеннями NONE (НІЧОГО) і BOTH (ОБОЄ).
Найбільш часто системний підхід до обробки неповних і суперечливих
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знань зустрічається в системах, заснованих на реляційних моделях представлення
знань [13], що порозумівається, видимо, природним поділом у таких моделях
умов і рекомендацій.
Тестування знань Фахівці з роботи зі знаннями виділяють кілька
варіантів розбивки на фази процесу придбання знань:
Ø ідентифікація, концептуалізація, формалізація, виконання, тестування
(за аналогією з проектуванням програмних систем);
Ø визначення предметної галузі, формування початкових (фундаментальних) знань, формування основного складу знань;
Ø попередня фаза, початкова фаза і фаза нагромадження.
В усіх цих варіантах автоматизована верифікація бази знань виконується
після виконання чергових етапів чи на останньому. При цьому очевидно, що
найбільш небезпечні помилки можуть виникнути саме на початкових кроках
формування знань. Альтернативою може служити рівнобіжне наповненню
тестування бази знань, на всіх етапах, що відслідковує можливі порушення.
Традиційне відношення до процесу наповнення БЗ, тобто витяг знань
порівнюється з взаємодією вчителя (експерта чи інженера знань) і студента (ЕС).
Викладач задає студенту нові задачі і спостерігає за тим, як він їх вирішує.
Викладач може перервати процес рішення і зажадати пояснення дій студента.
Якщо виявлені помилки, він виявляє, які знання вплинули на невдачі і коректує
ці знання.
Однак більш ефективним виглядає режим роботи з «причепливим
студентом», що не допускає чи звертає увагу на пропуски і помилки «викладача»
вже на перших кроках навчання. У даному випадку використовується поняття
активного тестування знань [13].
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ТЕСТУВАННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ
З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ
Проскуріна Т.Ю.
Львівський державний інститут фізкультури
Анотація. В даній статті досліджується процес оцінювання
моторики дітей з церебральною патологією в умовах навчальнореабілітаційного центру. Пропонується опис системи тестів для оцінювання
рухової активності дітей з ДЦП, яка була розроблена та застосована на
базі центру.
Ключові слова: оцінювання, тести, рухова активність.
Аннотация. Проскурина Т.Ю. Тестирование двигательной
активности детей с церебральным параличом. В данной статье
изу чаетс я проце сс оце нивания м оторики де тей с це ре бральной
патологие й в ус ловия х у че бно-ре абилитационного це нтра.
Предлагается описание системы тестов для оценивания двигательной
активности детей с ДЦП, разработанной и использованной в центре
“Джерело”.
Ключевые слова: оценивание, тесты, двигательная активность.
Summary. Proskurina T.U. Testing of a motor performance of children
with a cerebral paralysis. Process of evaluation of children“s with cerebral
pathology movements in educative-rehabilitative center is being examined in
this article. The description of test system for evaluation of movement activity of
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children with CP which has been worked out and used for a long time in “Dzherelo
” center is being proposed.
Keywords: evaluation, tests, movement activity.
Основною неповносправністю, спричиненою дитячим церебральним
паралічем (ДЦП), є рухова дисфункція, що часто супроводжується проблемами
у сфері свідомості, соціального життя та спілкування. Для розробки оптимальної
програми фізичної реабілітації необхідно об’єктивно оцінити індивідуальні
особливості дитини та особливості протікання патологічного процесу.
Оцінювання – це тривалий процес, який передбачає збирання інформації про
дитину з багатьох джерел. Оцінювання рухової сфери у дітей з ДЦП часто є
складним, як і при інших дитячих порушеннях неврологічного профілю. Цей
процес включає в себе діагностику, підбір адекватних методів та форм роботи,
планування відповідних реабілітаційних заходів, поточний контроль за
досягненням поставлених цілей, а також корегування програми з метою її
оптимізації. У міру рухового дозрівання дитини з церебральним паралічем її
розвиток може відставати, зазнавати затримок на короткі чи тривалі періоди часу,
рухи можуть стати патологічними, а за несприятливих умов може траплятись
погіршення рухових показників. Оцінка моторики у таких дітей повинна
базуватись на нормальному руховому функціонуванні. Це дозволяє зафіксувати
нормальне проходження дозрівання і водночас чутливо виявити специфічні
недоліки, спричинені дитячим церебральним паралічем. Орієнтирні показники
нормального розвитку основних рухів добре описані в літературі. Докладне
знання розвитку здорової дитини від моменту її народження лежить в основі
більшості методів оцінювання рухової сфери дитини з неврологічною
патологією.
Основною складовою частиною процесу оцінки є тестування. Тести, які
можуть застосовуватись для визначення ефективності результатів терапевтичних
заходів щодо рухових функцій у дітей з ДЦП, повинні мати певні структурні
особливості:
1. Оцінювальні пункти слід добирати на основі їх клінічної інформативності і
здатності чутливо реагувати на зміни. Наприклад, методика, яка не дозволяє
вловлювати незначні зрушення у моторній сфері, не повинна застосовуватись
до оцінювання групи дітей з важкими формами ураження. Якщо ми
займаємось з дітьми з важкими фізичними та розумовими вадами, то зміни
можуть відбуватися дуже повільно і малочутлива шкала оцінки може
засвідчити відсутність результатів роботи реабілітолога.
2. Оцінка повинна мати високу надійність або відтворюваність. Вона
описується як ступінь постійності або залежності методу оцінки і
визначається шляхом співставлення принаймні двох серій обстежень.
Звичайно, за приклад служить надійність результатів, отриманих одним і тим
самим дослідником при кількаразовому обстеженні сталої групи дітей, а
також різними дослідниками при повторному обстеженні той же самої групи.
3. Оцінка повинна бути достовірною, тобто чутливою до дійсних змін, і
постійною при відсутності будь-яких змін. При обґрунтуванні достовірності
оцінювального методу важливо встановити його чутливість до змін.
4. Оцінювання повинно бути придатним для проведення з огляду на затрати
часу й зручність для дитини. Потрібно зрозуміло пояснити варіанти вибору
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відповідей і подати чітку шкалу оцінювання.
Вибір методів та способів оцінювання може залежати від багатьох
факторів, як, наприклад, від віку дитини, її індивідуальних особливостей, ступеня
моторного розвитку та ін. (1) Умови, в яких відбувається реабілітація дітей,
теж впливають на методику оцінювання можливостей та поступів розвитку
неповносправної дитини.
Довготривала реабілітація дітей з ДЦП в умовах навчально –
реабілітаційного центру має свої особливості щодо обстеження, планування
терапевтичної програми та визначення ефективності впливу реабілітаційних
методів на розвиток рухової активності дітей. По-перше, перебування дитини з
церебральною патологією на реабілітаційній програмі тривалий час дозволяє
глибше вивчити особливості її розвитку, динаміку процесу реабілітації, визначити
пріоритети та встановити більш реальний прогноз соціальної адаптації дитини.
По-друге, навчання та реабілітація є складовими єдиного важливого процесу і
саме в умовах навчально-реабілітаційного центру можна відтворити модель
цілісного підходу до всебічного розвитку неповносправної дитини. Багатогранна
по природі сутність дитини повинна бути врахована в процесі її обстеження,
навчання та лікування. Процес оцінювання дітей з особливими потребами повинен
бути комплексним з залученням фахівців з різних дисциплін. Підвищення рівня
їх взаємодії в процесі обстеження забезпечує зменшення хибності в прийнятті
рішень і збільшує перевагу прийняття рішень із врахуванням потреб дитини в
цілому, а не одного виду її дисфункції.
Модель планування індивідуальної програми дитини в навчальнореабілітаційному центрі «Джерело» безпосередньо пов’язана із структурою
шкільного навчального року і передбачає проведення обов’язкового оцінювання
загального стану дитини двічі на рік. Протягом вересня, який називається
діагностичним, команда фахівців, залучених до роботи з дитиною, всебічно
оцінює її можливості та розробляє річну індивідуальну програму, що охоплює
всі напрямки діяльності. Надзвичайно важливим для досягнення поставлених
цілей є активна участь батьків. Діагностичний місяць завершується
обговоренням разом з батьками програми дитини та її затвердженням. Метою
підсумкового оцінювання в кінці року є аналіз річної діяльності, в якому
висвітлюються питання досягнення поставлених перед дитиною цілей;
визначають, чи спостерігався в дитини адекватний прогрес, якщо ні, то з яких
причин; вивчають вплив на дитину різних методів реабілітації з метою вибору
найбільш ефективних. Розробляються та узгоджуються з батьками рекомендації
на літній період. Зрозуміло, що процес оцінювання дитини з церебральною
патологією не обмежується плановими обстеженнями. Терапевтична діяльність
та обстеження тісно пов’язані між собою. З метою визначення короткотривалих
цілей реабілітації, їх доповнення та корегування проводиться поточне оцінювання
відповідних сфер розвитку дитини під час занять та інших заходів з дитиною. У
разі суттєвих змін в стані дитини проводиться додаткове обстеження, яке може
охоплювати одну, декілька або всі проблемні сфери дитини.
Для виявлення сильних та слабких сфер розвитку дитини з церебральним
паралічем та визначення основних причин відставання або формування
неправильних рухових стереотипів необхідно дослідити:
• м’язовий тонус - тип порушення та місце локалізації;
• наявність чи відсутність примітивних позотонічних рефлексів та
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найважливіших установчих реакцій;
здатність до виконання таких фізіологічних функцій як ковтання, жування;
здійснювати контроль сечовиділення та дефекації;
• обмеження амплітуди рухів (АР) в основних суглобах кінцівок;
• основні функції великої моторики;
• функції дрібної моторики ( функції руки й кисті );
• функції самообслуговування ( прийом їжі, гігієнічні навички, одягання/
роздягання, пересування ).
Необхідна інформація про дитину з церебральною патологією складалася з
анамнезу, зібраного за загальноприйнятою схемою, медичного діагнозу,
реабілітаційних обстежень, які проводились за спеціально підібраними та
самостійно розробленими тестами.
Для оцінки обмежень АР в суглобах застосовувалась модифікована нами
методика Sophie Levitt ( 2 ). Додатково були розроблені тести оцінювання стану
м’язів, що утворюють найбільш характерні при спастичних формах ДЦП
патологічні згинально-привідні синергії в нижніх кінцівках: клубовопоперековий, довгий та короткий привідні, прямий стегновий, група згиначів
гомілки (півсухожилковий, півперетинчастий, двоголовий та ін.), литковий та
камбалоподібний м’язи.
Розвиток функцій великої та дрібної моторики є необхідною
передумовою для успішного опанування основних життєво важливих навичок
самообслуговування. Для оцінювання цих трьох ключових сфер функціонування
неповносправної дитини була закладена бальна система оцінки, яка необхідна
для визначення обсягу змін, що відбулися за певний час.
Оцінка основних функцій великої моторики проводиться за тестом,
розробленим групою клінічного дослідження неврологічного розвитку при
МакМастерському університеті в Канаді спеціально для дітей, хворих на ДЦП.
Цей тест передбачає п’ять груп вимірів. Сюди належать види діяльності в
положенні на животі і на спині, потім відбувається ускладнення до перевертання,
сидіння, положення на колінах, рачкування, стояння і насамкінець ходьби, бігу і
стрибків. У рамках кожної групи вимірів виділено види діяльності, чутливі до
особливих проблем цих дітей.
Для оцінки функцій руки та кисті були розроблені власні тести, за якими
досліджуються: види захоплення великих та дрібних предметів; види відпускання;
спосіб захоплення та писання/ малювання ручкою/ олівцем. Види розглядаються
від недосконалого ліктьово-долоневого до досконалого пальцево – щипкового
захоплення.
Розвиток функції відпускання досліджується від мимовільного до
довільного з врахуванням точності відпускання малих та великих предметів над
різними за величиною поверхнями. Окрім того під час обстеження звертається
увага на використання додаткової опори в ділянці зап’ястка для стабілізації
передпліччя.
Спосіб захоплення ручки/ олівця обстежується з метою визначення
ступеня підготовленості руки до письма. Розрізняють: долоньове супіноване;
пальцеве проноване; статичне та динамічне тріадні положення. Важливу
інформацію для оцінки функціональних можливостей руки й кисті дає обстеження
супінації та пронації передпліччя та кисті, яке проводиться при розігнутому та
при зігнутому в лікті передпліччі на 90 градусів.

•
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Для оцінки функцій самообслуговування використовуються розроблені
нами тести, що оцінюють ступінь сформованості основних життєво необхідних
форм діяльності:
• формування гігієнічних навичок – миття рук, обличчя, ніг; користування
рушником; чищення зубів; розчісування волосся; користування туалетом
та ін.;
• годування – спосіб тримання та використання ложки ( або інших столових
приборів) під час прийому твердої та рідкої їжі; спосіб тримання та
використання горнятка під час пиття та ін.;
• одягання/ роздягання – спосіб знімання, вдягання та заправляння окремих
предметів одягу ( головних уборів, куртки, сорочки, штанів, шкарпеток,
колготів, рукавиць та ін.); розстібання/ застібання замків типу “ліпучок”,
ґудзиків, блискавок, кнопок та ін.;
• взування/ роззування взуття – спосіб знімання та вдягання окремих видів
взуття ( домашніх тапочок, черевиків, чоботів та ін.); розшнурування/
зашнурування та ін.
Важливим критерієм оцінки самостійності дитини також є її спосіб
пересування. Більшість дітей нашого центру пересуваються за допомогою
візків, ходунців та паличок. Для оцінки рівня опанування навичками пересування
за допомогою активного візка розроблений тест, що включає різноманітні
завдання: їзда в різних напрямках; їзда з подоланням перешкод; їзда по пандусу;
користування гальмами, ременем самострахівки; відкривання/закривання дверей
та ін.
Для зручності швидкого оцінювання можливостей та поступів дитини з
ДЦП в умовах довготривалої реабілітації нами була розроблена загальна карта
реабілітаційного обстеження (табл. 1), яка разом з описаною вище системою
Таблиця 1
Загальна карта реабілітаційного обстеження дитини
200_ /200_ н. р. 200_ /200_ н. р.
почат. кінець почат. кінець
Тонус м’язів:
N - норма, А гіпертон.,В - гіпотон.,
З- змішаний
Рефлекси та реакції:
( П*- сильно присутній; П - присутній; В - відсутній )
ЛТР
СШТР
АШТР ( правий./ лівий
)
Моро
Випростовування
голови
Випростовування
тулуба
Захисні реакції рук:
вперед
вбік ( правий/ лівий )
назад

відкусування
жування
ковтання

200_ /200_ н. р.
почат. кінець

200_ /200_ н. р.
почат. кінець

Функції великої
моторики:
( див. тест ООРФ,
оцінка в % )
А. Лежання і
перекочування
Б. Сидіння
В. Повзання і
рачкування
Г. Стояння
Д. Ходіння, біг,
підскокування
Загальний бал
Функції дрібної моторики: ( права кінц./ліва кінц .)
Супінація (Nнорма, О- обмеж.)
Пронація (Nнорма, О– обмеж.)
Хапання (Д- доск.,
Н- недоск.)
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Продовження табл. 1
Реакція рівноваги
(сидіння/ стояння)
Амплітуда рухів в основних суглобах кінцівок (
права/ліва):
А- активна ( АN- норма, АО- обмеження )
П - пасивна ( ПN- норма, ПО- обмеження )
Верхні кінцівки:
плечовий пояс
ліктьовий суглоб
Нижні кінцівки:
кульшов. суглоб
колінний суглоб
гомілкостопний
суглоб
Фізіологічні функції:
контроль
сечовиділення
контроль дефекації

Відпускання (Ддоск., Н- недоск.)
Писання (Д- доск.,
Н- недоск.)
Пересування: С –
самост.; П - за
допом. паличок; Хходунців; ВА - візка
активн.; ВП- візка
пасивн.
Самообслуговування ( див. тести на самообслугов., оцінка
в %)
Гігієна тіла
Користування
туалетом
Прийом їжі
Одягання/
роздягання
Взування/
роззування

тестів успішно використовується в навчально- реабілітаційному центрі
«Джерело» більше 2-х років.
Таким чином, ми вважаємо, що для дослідження моторики та планування
реабілітаційної програми дитини з церебральною патологією в умовах навчальнореабілітаційного центру необхідним є оцінка визначених та описаних вище сфер
її розвитку та функціонування. Цей тестовий матеріал може доповнюватись та
змінюватись в залежності від можливостей та потреб неповносправних дітей та
специфічних особливостей діяльності певного реабілітаційного центру.
1.
2.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОЗДОРОВЧОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ СТУДЕНТІВ
Зеленюк О.В.
Національний університет “Києво-Могилянська Академія”
Анотація. Показана доцільність використання методики експресоцінки стану соматичного (тілесного) здоров’я студентів, які займаються
фізичним вихованням у вищих навчальних закладах.
Ключові слова: фізичне виховання, студенти, оцінка стану здоров’я.
Аннотация. Зеленюк О.В. Методологические аспекты определения
оздоровительной эффективности занятий физическим воспитанием
студентов. Показана целесообразность использования методики экспрессоценки уровня соматического (телесного) здоровья студентов,
занимающихся физическим воспитанием в высших учебных заведениях.
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Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, оценка
состояния здоровья.
Summary. Zelenuk O.V. Methodological aspects of definition of
improving efficacyy of employment by physical education of the students. The
article shows the worth of using the methodology of express-evaluation of the
state of the somathical health of the students, who take physical training cources
at high educational establishments.
Keywords: physical training, students, evaluation of the health state.
Гуманітарний вектор сучасної вищої освіти студентської молоді
передбачає всебічне задоволення потреб в інтелектуальному, культурному,
духовному та фізичному розвитку (1,2,3,4).
Вирішення цих важливих соціальних запитів суспільства потребує
впровадження новітніх технологій організаційно-методичного забезпечення
навчального процесу, його інтенсифікації та гуманізації. Все це у повній мірі
має відношення до викладання навчальної дисципліни “Фізичне виховання”, яка
є складовою Державних стандартів вищої освіти.
Стратегічна важливість сфери фізичного виховання студентської молоді
обумовлена її тісним зв’язком з розвитком і зміцненням стану здоров’я та
фізичного гарту майбутніх фахівців, підготовкою їх до високоефективної
діяльності у ринкових економічних умовах (5,7,12).
Надання фізичному вихованню статусу обов’язкової навчальної
дисципліни вимагає вдосконалення як змісту програмного матеріалу, так і
організаційно-методичних форм його викладання, керуючись при цьому,
насамперед, гуманістичною спрямованістю занять фізичними вправами
(6,10,14).
Практична реалізація гуманістичного напрямку трансформації
навчального процесу з фізичного виховання студентів, на наш погляд, повинна
забезпечувати вирішення, перш за все, оздоровчих функцій:
– формування у студентів розуміння пріоритету здоров’я серед усіх людських
цінностей;
– виховання шанобливого ставлення до власного здоров’я, тобто культури
здоров’я;
– набуття навичок щодо фізичного і психічного самовдосконалення засобами
фізичної культури і спорту.
Визнання на усіх освітянських рівнях пріоритету оздоровчої
спрямованості фізичного виховання, на жаль, залишається лише декларативним
гаслом. Воно не підкріплено конкретними діями щодо впровадження у
навчальний процес об’єктивних критеріїв оцінки стану здоров’я тих, хто
займається фізичною культурою і спортом.
Треба констатувати, що у вищих навчальних закладах не створено
структури, яка б опікувалася станом здоров’я студентів, хоча згідно офіційних
документів відповідальність за це покладено на ректора.
У щорічних звітах кафедр фізичного виховання, які надсилаються у
статистичні органи за підписом керівника вузу (форма №1– ФК, затверджена
Наказом Держкомстату України 16.09.98 за №308), є розділ V “Фізкультурнооздоровча робота”, в якому у двох рядках йдеться лише про кількість студентів,
яких за станом здоров’я віднесено до спеціальної медичної групи. Більше ніякої
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інформації щодо характеристики стану здоров’я студентів та його динаміки
протягом навчання у вузі звіт не вимагає.
Таким чином, можна стверджувати, що дієвого контролю за станом
здоров’я студентів не існує, а все зводиться лише до аналізу результатів
складання Державних тестів і нормативів з фізичної підготовленості (4,10,12).
У зв’язку з цим стає нагальною потребою вирішення проблеми
об’єктивної оцінки стану індивідуального здоров’я студентів, що дозволить
реально трансформувати навчальний процес з фізичного виховання у напрямку
його оздоровчого впливу (8,13).
Першим кроком у цьому напрямку могло б бути визначення показників,
які характеризують стан соматичного (фізичного) здоров’я студентів, що
займаються фізичною культурою і спортом.
Певна складність визначення цих показників обумовлена тим, що досі
не існує загальновизнаної дефініції поняття “здоров’я” і, отже, не має узгоджених
всіма фахівцями критеріїв його оцінки (8,11).
Разом з тим, з погляду здорового глузду та потреб практики, найбільш
прийнятною дефініцією здоров’я і методики його оцінки є та, що пов’язана з
характеристикою життєздатності людини, стану функціональних резервів
організму та рівня його енергозабезпечення (13,14).
Енергетична концепція життєздатності людини (біосистеми) розглядає
здоров’я як міру гармонії та внутрішньосистемного порядку, при якому
спостерігається комфортне самопочуття та оптимальне виконання біологічних
і соціальних функцій (11,13). Саме енергетичний потенціал є інтегральним
показником ефективності роботи біосистеми, його можна виміряти та
диференціювати за рівнями (класами) фізичного здоров’я.
Виходячи з цього постулату, була розроблена методика експрес-оцінки
рівня фізичного здоров’я (11), яка базується на вимірюванні та інтерпретації
антропофункціональних показників за бальною шкалою, що дозволяє градуювати
загальну оцінку рівня здоров’я на 5 класів (від низького до високого).
Ця методика є цілком придатною для використання у практиці роботи
кафедр фізичного виховання вузів, про що свідчать наукові публікації останніх
років (9,10, 12,14).
Нами також проведено дослідження щодо можливості застосовувати
цю методику у навчальному процесі з фізичного виховання студентів НаУКМА.
У педагогічному експерименті брали участь 120 студентів 1– 2 курсів
(основне навчальне відділення), в яких протягом 2-х років визначався рівень
фізичного здоров’я за методикою Г.Л. Апанасенко (1988).
Тестування проводилося на початку і в кінці навчального року, що
дозволяло кожному студенту отримати інформацію про динаміку змін у стані
власного здоров’я під впливом занять фізичним вихованням протягом двох
років.
Нами встановлено, що процедура тестування фізичного здоров’я не
обтяжлива для студентів, у більшості з них викликає зацікавленість та бажання
позбутися функціональних недоліків у стані здоров’я (здебільше - зайвої ваги!),
підвищити рівень рухової підготовленості.
Слід підкреслити, що визначення рівня (класу) здоров’я студента
дозволяє оптимізувати процес фізичного виховання у напрямку його подальшої
індивідуалізації та підвищення мотивації до фізичного самовдосконалення.
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Крім цього, матеріальне забезпечення, яке потрібне для проведення
експрес-оцінки рівня соматичного здоров’я, не вимагає значних коштів на
придбання приладів, дуже просте за виконанням і займає 7-10 хв.
Таким чином, впровадження методики експрес-оцінки рівня фізичного
здоров’я студентів може розглядатися як компонент гуманізації навчального
процесу і поряд з тестуванням рухової підготовленості є безперечним
комплексним показником успішності студента з дисципліни “Фізичне виховання”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТАЖА НА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПРОЖИВАЮЩИХ В
КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УКРАИНЫ
Маликов Н.В.
Запорожский государственный университет
Аннотация. Анализ результатов медико-биологического
обследования рабочих и работниц промышленного производства, имеющих
разный стаж работы на предприятии и проживающих в
климатогеографических условиях Украины, позволил констатировать
отсутствие достоверных половых различий в функциональном состоянии и
уровне адаптивных возможностей аппарата кровообращения во всех
изученных «стажевых» группах.
Ключевые слова: функциональное состояние, сердечно-сосудистая
система, трудящиеся промышленного производства, производственный
стаж, адаптация.
Анотація. Маліков М.В. Вплів виробничого стажу на
функціональний стан працюючих промислового виробництва, що
проживають у кліматогеографічних умовах України. Аналіз результатів
медико-біологічного обстеження робітників і робітниць промислового
виробництва, що мають різний стаж роботи на підприємстві і
проживаючих у климатогеографических умовах України, дозволив
констатувати відсутність достовірних статевих різниць у функціональному
стані і рівні адаптивних можливостей апарата кровообігу у усіх вивчених
«стажевых» групах.
Ключові слова: функціональний стан, серцево-судинна система,
робітникі промислового виробнитцтва, стаж роботи, адаптація.
Summary. Malikov N.V. Influence the duration of the working time on
the industrial worker ’s functional state, who dwell in Ukrainian
climatgeographical conditions. The analysis of inspection’s results of the
industrial workers with the different working time in enterprise and living in
Ukrainian climatgeographical conditions, has allowed to ascertain absence of
authentic sexual distinctions in a blood circulation system’s functional state and
level of adaptive capacities in all experimental groups.
Keywords: a functional state, cardiovascular system, industrial workers,
different working time, adaptation.
Выяснение основных закономерностей развития адаптационного
процесса у рабочих и работниц промышленного производства невозможно без
анализа влияния продолжительности работы на предприятии на функциональное
состояние и уровень адаптивных возможностей их организма. Очевидно, что
только в этом случае возможно создание наиболее оптимальных условий
трудовой деятельности для трудящихся различного пола и возраста [2,3,6,7].
В связи с несомненной актуальностью данной проблемы нами было
проведено медико-биологическое обследование 110 мужчин и 107 женщин
промышленного предприятия машиностроительного направления, проживающих
в климатогеографических условиях Украины. Все обследованные были
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разделены, в зависимости от продолжительности работы на предприятии, на 3
«стажевые» группы: в первую вошли лица с производственным стажем от 1 до
3 лет, во вторую – трудящиеся со стажем от 4 до 10 лет и в третью – рабочие и
работницы с производственным стажем более 10 лет.
В процессе проведения эксперимента у всех трудящихся регистрировали
следующие показатели: частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин),
систолическое (АДс, мм рт.ст.), диастолическое (АДд, мм рт.ст,), пульсовое
(АДп, мм рт.ст.) и среднее (АДср., мм рт.ст.) артериальное давление,
систолический (СОК, мл) и минутный (МОК, л/мин) объемы крови, параметры
вариационной пульсометрии (моду - Мо, с; амплитуду моды - АМо, %;
вариационный размах ∆х, с; индекс вегетативного равновесия – ИВР, а.е.; индекс
напряжения сердечно-сосудистой системы организма – ИНссс, а.е.),
адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы (АПб, а.е.) по
Р.М.Баевскому [1]. Кроме перечисленных методов в исследовании, на основе
модификации метода математического анализа сердечного ритма, проводилось
определение показателя эффективности работы сердца (ПЭРС, а.е.) и
адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы (АПм, а.е.) по
разработанной автором методике [4,5]. Все полученные в ходе исследования
экспериментальные данные были обработаны стандартными методами
математической статистики.
Анализ экспериментальных данных, полученных при обследовании
трудящихся первой «стажевой» группы позволил установить следующее.
Как видно из таблицы 1 существенных половых различий в
функциональном состояния системы центральной гемодинамики обследованных
рабочих и работниц Украины зарегистрировать не удалось.
Близкими друг к другу, при отсутствии достоверных различий, были
значения ЧСС, АДс, АДд, АДср и МОК. Лишь величина СОК, отмеченная в
группе украинских мужчин была несколько выше, чем у женщин с аналогичным
стажем работы.
Примерно такие же соотношения были получены и в отношении
показателей, характеризующих состояние регуляторных механизмов системы
кровообращения. Так, у всех обследованных, независимо от пола, наблюдалась
практически одинаковая степень напряжения механизмов регуляции сердечного
ритма, о чем свидетельствовало отсутствие достоверных различий в величинах
АМо, ИВР и ИНссс.
Отмеченные особенности функционального состояния центральной
гемодинамики, механизмов регуляции сердечного ритма не могли не сказаться
и на равенстве адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы рабочих
и работниц Украины с производственным стажем от 1 до 3 лет, несмотря даже
на выраженное преимущество украинских женщин в эффективности
функционирования аппарата кровообращения (величины ПЭРС достигали
соответственно «высокого» и «низкого» уровней).
При несомненной тенденции к более оптимальным значениям
адаптационных потенциалов в группе женщин статистически значимых половых
различий по данным параметрам отмечено не было.
В таблице 1 представлены также экспериментальные данные
относительно особенностей функционального состояния и адаптивных
возможностей рабочих и работниц Украины с производственным стажем от 4
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до 10 лет.

Таблица 1
Величины некоторых морфофункциональных показателей у мужчин и
женщин Украины с производственным стажем 1-3 и 4-10 лет (М±м).
1 – 3 года
4 – 10 лет
№ Показатели
Мужчины
женщины
Мужчины
Женщины
1.
ЧСС
79,24±1,23
79,56±1,49
78,15±2,39
82,75±2,01
2.
АДс
120,42±2,22
115,26±2,33
130,19±3,20
132,00±3,12
3.
АДд
70,84±1,59
72,04±1,37
80,04±3,37
76,71±3,20
4.
АДп
49,58±0,63
43,22±0,97•
50,15±0,18
55,29±0,08•
5.
АДср
87,37±1,80
86,45±1,69
96,76±3,31
95,14±3,17
6.
СОК
63,16±0,64
61,06±0,34∗∗
54,92±2,11
60,09±1,96
7.
МОК
4,98±0,027
4,85±0,064
4,18±0,040
4,89±0,044•
8.
Мо
0,792±0,009 0,761±0,011∗ 0,798±0,010
0,773±0,010
9.
АМо
31,30±1,77
33,56±2,10
35,85±1,80
35,72±2,23
10.
∆х
0,222±0,008 0,193±0,011∗ 0,207±0,010
0,178±0,011
11.
ИВР
155,18±14,38 195,83±22,95 194,15±19,68 237,18±29,71
12.
ИНссс
100,97±10,36 133,21±17,45 125,65±14,31 132,11±10,62
13. Moh (мв)
0,647±0,006 0,777±0,007• 0,707±0,007 0,569±0,007•
14.
АМoh
48,65±2,36
53,65±1,49
49,21±2,87
53,68±3,35
15.
∆хh
0,311±0,008 0,245±0,011• 0,302±0,010 0,267±0,011∗
16.
ПЭРС
54,59±4,54
91,18±7,37•
63,05±6,32
64,32±7,38
17.
АПб
2,37±0,07
2,23±0,06
2,64±0,11
2,83±0,09
18.
АПм
0,93±0,17
1,13±0,24
0,84±0,17
0,81±0,19

Здесь и далее: ∗ - р< 0,05; ∗∗ - р< 0,01; • - р< 0,001 по сравнению с женщинами
этой же «стажевой» группы.
Анализ результатов, полученных при обследовании трудящихся данной
«стажевой» группы не позволил зарегистрировать статистически значимых
половых в отношении абсолютных значений основных показателей центральной
гемодинамики. Убедительным подтверждением этому послужили данные
вариационной и амплитудной пульсометрии, согласно которым для трудящихся
промышленного производства со стажем работы 4–10 лет, независимо от пола,
были характерны практически идентичные, при отсутствии достоверных
различий, значения АМо, ИВР, ИНссс и ПЭРС (в обоих случаях уровень «ниже
среднего»).
Вполне естественно, что отмеченный характер межполовых
соотношений в отношении эффективности функционирования и функционального
напряжения системы кровообращения не мог не сказаться и на равенстве
адаптивных возможностей данной системы организма рабочих и работниц
Украины. Данный факт нашел отражение как в абсолютных значениях АПб, так
и АПм (в обоих случаях уровень «ниже среднего»).
Практически аналогичные данные были получены при обследовании
трудящихся третьей «стажевой» группы (стаж работы более 10 лет).
Как видно из результатов, представленных в таблице 2, для рабочих и
работниц Украины с производственным стажем более 10 лет было характерно
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отсутствие статистически значимых региональных отличий по абсолютным
значениям практически всех показателей центральной гемодинамики.
Таблица 2
Величины некоторых морфофункциональных показателей у мужчин и
женщин Украины со стажем работы более 10 лет (М±м).
№ п/п
Показатели
Мужчины
Женщины
1.
ЧСС
77,35±2,98
77,10±2,08
2.
АДс
125,94±4,11
134,95±4,10
3.
АДд
79,26±3,29
80,70±3,30
4.
АДп
46,68±0,82
54,25±0,79•
5.
АДср
94,82±3,56
98,78±3,57
6.
СОК
50,05±1,56
52,38±1,59
7.
МОК
3,79±0,033
3,99±0,017•
8.
Мо
0,798±0,014
0,779±0,015
9.
АМо
31,09±2,38
33,16±2,69
10.
∆х
0,160±0,012
0,150±0,012
11.
ИВР
237,13±36,55
265,54±42,93
12.
ИНссс
155,61±26,36
178,62±32,06
13.
Моh
0,592±0,009
0,472±0,009•
14.
АМoh
47,36±3,48
51,42±4,46
15.
∆хh
0,329±0,014
0,256±0,013•
16.
ПЭРС
47,48±5,98
54,01±8,14
17.
АПб
2,68±0,12
2,95±0,11
18.
АПм
0,68±0,19
0,67±0,20
Достаточно убедительным подтверждением данному факту послужили
результаты вариационной и амплитудной пульсометрии. У мужчин и женщин
данной «стажевой» группы регистрировалась практически одинаковая степень
функционального напряжения сердечно-сосудистой системы их организма, в
пользу чего свидетельствовало отсутствие достоверных половых различий в
величинах АМо, ИВР и ИНссс. Кроме этого, у рабочих и работниц с
производственным стажем более 10 лет отмечалась и практически идентичная
(«низкая») степень эффективности функционирования аппарата кровообращения.
Все перечисленное предопределило в итоге равенство адаптивных
возможностей представителей Украинского региона различного пола, причем
как по абсолютным значениям АПб, так и по величинам АПм (в обоих случаях
уровень «ниже среднего»).
В целом, подводя итог анализу представленных экспериментальных
данных, можно сделать следующие выводы:
1.
Во всех обследованных «стажевых» группах не удалось
зарегистрировать статистически достоверных половых различий
в функциональном состоянии центральной гемодинамики, степени
функционального напряжения, уровне функционирования и
адаптивных возможностях сердечно-сосудистой системы
трудящихся промышленного производства.
2.
Продолжительность работы на промышленном предприятии не
оказывает существенного влияния на характер соотношения
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3.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

параметров, характеризующих функциональное состояние и
адаптивные возможности системы кровообращения,
зарегистрированных у трудящихся различного пола.
Полученные данные необходимо учитывать при организации и
проведении мероприятий по оптимизации состояния здоровья
работников промышленного производства.
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РОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ИЗМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ
(сообщение 1 – практическая часть)
Павлов А. С., Несин А. Н., Мельников Г. Б.
Донецкий институт внутренних дел МВД Украины
Аннотация. В статье представлены данные литературы и
собственных наблюдений авторов о пределах рабочей гипертермии в спорте
и физическом воспитании, а также оптимальные уровни температуры тела
(полученные в исследованиях) для максимального проявления специальной
работоспособности в 3-х видах спорта: лёгкая атлетика, бокс, карате.
Ключевые слова: специальная работоспособность спортсменов,
температура тела.
Анотація. Павлов А.С., Несін О.М., Мельников Г.Б. Роль
температури тіла в зміні спеціальної працездатності спортсменів
(повідомлення 1 - практична частина). У статті представлені дані
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літератури і власні спостереження авторів про межі робочої гіпертермії в
спорті і фізичному вихованні, а також оптимальні рівні температури тіла
(отримані в дослідженнях) для максимального прояву спеціальної
працездатності в 3-х видах спорту: легка атлетика, бокс, карате.
Ключові слова: спеціальна працездатність спортсменів,
температура тіла.
Summary. Pavlov A.S., Nesin A.N., Melnikov G.B. A role of temperature
of a body in change of special work capacity of the sportsmen (report 1 - practical part). In clause the given literatures and own observations of the authors
about limens of a working hyperthermia in sports and physical education, and
also optimum levels of temperature of a body (received in researches) for the
maximal exhibiting of special work capacity in 3 kinds of sports are submitted:
track and field, isolation ward, karate.
Keywords: special work capacity of the sportsmen, temperature of a body.
Имеется мнение о том, что во время выполнения достаточно
интенсивной мышечной работы всегда повышается температура- Т тела. Причём
уровни рабочей гипертермии могут достигать значительных величин (в любую
погоду, даже на холоде).
Особенно значительное повышение Т тела обнаружено при выполнении
продолжительных упражнений “ на выносливость ” и соревновательных нагрузок
в спортивных играх. Так Пах и соавт. / 1 / обследовали на финише 63 участников
марафонского забега (42км.195м.) при Т воздуха 23 0 С и влажности
относительной 58% и обнаружили, что средняя ректальная Т составила 39,00С,
а у победителя 41,00С, средние потери веса равнялись 2,85 кг, а у победителя
5,23 кг.
Исключительно высокая Т тела выявлена у спортсменов после игры в
регби – 41,00С / 2 /. Другие авторы отмечали повышение Т тела после
футбольного матча в среднем до 39,40С / 3 / и предлагали в целях уменьшения
риска гипертермии «правильную коррекцию потери жидкости во время игры».
Робинсон Сид / 4 / при изучении Т-изменений у хорошо тренированных
легкоатлетов во время соревнования в беге на 10 км обнаружил повышение
ректальной Т после забега в среднем до 39,70С при внешней Т среды 100С и
достижение Т тела 41,10С при 300С.
Отмечены в литературе и “феномены” повышения ректальной Т во время
бега свыше 43,00 С !, что авторы (Саттон / 5 /) назвали “ тепловой болезнью ”.
В. Нечаев в журнале “ Лёгкая атлетика ” / 6 / сообщал о том, что за
1986-92 гг. на состязаниях по марафону на “ Московском международном
марафоне мира ” (ММММ) погибло 11 человек. В 1985 году на ММММ-85 (Т
на старте=32 С) многие участники попали в клинику в тяжелейшем состоянии;
данные по смертности после этого марафона отсутствуют. Т тела на финише
после марафона составляет, как правило, 39 – 410С, иногда по данным литературы
– до 42,30С. Небезынтересно, что пороговым уровнем гипертермии для развития
теплового удара считают Т=40,6 – 41,50С. Однако согласно книге рекордов
Гинесса, максимальная Т тела, зарегистрированная у человека (52-летний
чернокожий пациент, получивший тепловой удар и выживший после него)
равняется 46,50С. Полагают, что термотолерантность является необходимым
условием для достижения успехов в состязании на выносливость.
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Марон и соавт. (1977, цит по / 6 /) показали, что у спортсменов,
бегающих “марафон” на результат 2:30, повышение Т тела достигало плато на
уровне 38,9 – 40,10С к 35–40 мин забега.
Изложенные выше данные различных исследователей о величинах
рабочей гипертермии, наблюдаемой у представителей разных видов физической
нагрузки, побудили нас к проведению собственных исследований с целью
выявления пределов рабочей гипертермии, наблюдавшейся в некоторых видах
спорта в естественных условиях тренировки и соревнований.
Установлено / 7 /, что во время занятий по физическому воспитанию в
вузе после завершения упражнений на выносливость (марш-бросок, кросс)
ректальная Т поднималась в среднем до 39,0+0,20С, а у отдельных индивидуумов
до 40,00С и более; что касается средней Т тела, то её прирост составлял в среднем
0,90С, а у некоторых субъектов – до 1,90С.
Исследования пределов рабочей гипертермии у боксёров после
завершения спарингов и соревнований показало, что в условиях поединков в
помещении с равным по подготовленности партнёром ректальная Т могла
повышаться до 40,5 – 41,00С, а средняя Т тела – до 39,00С; после завершения
поединка Т “ядра” тела в течение 10 минут снижалась до 38,7–38,90С, и на этом
уровне ещё поддерживалась 12–17 мин.
Борцы “самбо” и “дзюдо” в наших исследованиях / 8 / выполняли во
время тренировки в спортивном зале по заданию тренера от 3 до 5ти- 10 мин
схваток с перерывами 3-5 мин между ними, в результате ректальная Т
повышалась в среднем до 39,6+0,10С, а у отдельных спортсменов – свыше
40,00С.
В целях изучения пределов рабочей гипертермии у представителей
спортивных игр мы фиксировали изменения ректальной Т у игроков команды
победителя во время финальной встречи на первенство Луганской области по
ручному мячу. Соревнования проходили в помещении (в манеже) в апреле.
Оказалось, что у всех обследованных нами спортсменов, в том числе и вратаря,
Т тела была выше 39,40С, а у отдельных игроков – 40,5–40,60С.
Исследования легкоатлетов (бегунов, прыгунов, метателей) мы
проводили во время соревнований на первенство области по лёгкой атлетике.
После финиша мы приглашали спортсменов в кабинет врача, где регистрировали
Т-изменения. Выявлено, что у спортсменов, выполнявших непродолжительные
по времени упражнения (бег на короткие дистанции, прыжки, метания), Т тела
после финиша составляла 38,7–38,90С; у бегунов на дистанции свыше 800м
ректальная Т поднималась выше 400С.
На основании всего изложенного можно заключить, что в естественных
условиях спортивной деятельности при выполнении достаточно
продолжительной и интенсивной мышечной работы всегда повышается Т тела:
уровни рабочей гипертермии могут достигать 39–40 0 С, а у
высокотренированных спортсменов Т ядра тела может повышаться и выше 400С,
приближаясь к 410.
Возникает несколько вопросов: 1.Полезно это или вредно?, 2.Почему
это происходит?, 3. Как можно использовать?, 4. Какова цена для организма
всего этого?
Для разрешения поставленных вопросов необходимо было провести
специальное исследование, включающее в себя установление взаимосвязей
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между Т тела и физической работоспособностью. Последнее было бы весьма
актуально, ведь “практики” до сих пор не “знают”, до какой Т нужно
разогреваться, чтобы показывать наивысшие результаты, делают это интуитивно,
разогрев тела осуществляется стихийно (всё зависит от настроения и эмоций).
Изыскание объективных критериев “готовности” тела к проявлению предельной
работоспособности (для данного уровня тренированности) обеспечит
надёжность результатов.
На основании вышеизложенного была поставлена задача установления
взаимосвязи между Т тела и показателями работоспособности, и далее изыскания
оптимальных уровней Т тела для эффективности мышечной работы.
Методы
Изменения показателей работоспособности изучали общепринятыми в
спорте методами (в соответствии с требованиями теорий тестов, измерений,
оценок); Т-изменения в организме и различных его частях оценивали теми
способами, которые сложились в термофизиологии; оценка изменений
функционального состояния организма проводилась так, как принято в
физиологии труда и спорта (подробное описание в / 9 /).
Обследуемые – высококвалифицированные спортсмены (не ниже 1-го
разряда, в основном мастера спорта и кандидаты в мастера) разных
специальностей, находящиеся в момент исследований в состоянии
тренированности (по заключению тренера, врача и нашим предварительным
обследованиям).
Исследования проводились в естественных условиях спортивной
тренировки. До тренировки и через каждые 20 минут тренировки обследуемые
имели короткий перерыв и у них измеряли ректальную Т и результат в каком-то
виде (прыжок, пробегание отрезка, мощность удара по динамометрической
платформе). Во всех случаях измерения работоспособности носили
соревновательный характер (подробные описания в / 10 /).
Общий психологический фон обстановки – шум приборов, присутствие
девушек–лаборанток, тренеров и товарищей, замечания руководителя
обследования и тренера и т. д., создавали высокое эмоциональное возбуждение.
Последнее имело весьма существенное значение. Кстати, известно, что
рекордные достижения в спорте всегда или, почти всегда, становятся
результатом эмоций, управляемых волей (Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И.,2000 /
11 /).
Параллельно с измерениями работоспособности и Т тела, иногда срочно
отправляли отдельного спортсмена в лабораторию и проводили “до и после”
углубленное электрокардиографическое и ритмокардиографическое
исследования по Баевскому / 12 /, описание в / 13 /.
Цифровой материал обрабатывали современными адекватными
методами (с использованием ЭВМ), учитывая современные представления о
корректности проведения эксперимента. Все количественные показатели (объём
исследований, количество измерений т.п.) устанавливали, используя
рекомендации по математическому планированию эксперимента.
Результаты и их обсуждение
На таблице 1 (А-В-С) представлены данные изменений специальной
работоспособности у легкоатлетов, боксеров и каратеистов при различных
уровнях рабочей гипертермии, а также ректальная Т, при которой показан
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наивысший результат. Прочерки в таблице означают то, что в исходном состоянии
спортсмены отказывались выполнять без разминки максимальные нагрузки в
связи с опасностью получения травм.
Из представленной таблицы 1 видно, что наивысшие результаты
показаны легкоатлетами при уровнях ректальной Т = 38,9-39,1 С, боксерами 39,1-39,2 С, каратеистами - 38,7-39,1 С.
Таблица 1
Изменение показателей специальной работоспособности у
легкоатлетов - А (14чел), боксеров - В (22чел) и каратеистов - С (6чел)
при различных уровнях гипертермии в естественных условиях
тренировки в помещении при температуре воздуха 20-23ºС.
А. Легкоатлеты
Показатели работоспособности,
единицы измерения

1. Прыжки, в см.
Вверх с двух ног
Вверх с одной ноги
Вперед с места
З-ной обычный
З-ной на левой ноге
З-ной на правой ноге
2. Бег, в сек
30 м на правой ноге
30 м на левой ноге
100 м обычный
200 м обычный
300 м с барьерами

До тренировки 37,2

Ректальная температура, º С

39,0

Температура,
при которой
показан
наивысший
результат, º С

38,3

38,9

68,0±1,1
61,5±2,0
291,8±1,9
-

71,0±1,9
66,0±1,7
93,8±1,2
887±3,1
865±2,4
876±4,0

76,3±2,1
67,8±0,9
298,8±2,0
889±4,0
877±3,3
898±3,2

73,8±0,8
67,6±0,0
295,5±1,8
890±2,4
877±3,4
883±3,4

38,9±0,1
38,9±0,1
38,9±0,1
39,1±0,2
38,9±0,1
38,9±0,1

-

4,78±0,12
4,79±0,08
11,5±0,11
24,5±0,09
-

4,64±0,09
4,65±0,08
11,24±0,12
24,20±0,09
39,4±0,13

4,68±0,08
4,75±0,09
11,15±0,09
23,9±0,11
38,8±0,12

39,1± 0,1
38,9± 0,1
39,1± 0,1
39,1± 0,1
39,1± 0,2

В. Боксеры
Показатели
работоспособности
импульс удара

1.правая рука
Прямой
Боковой
Снизу
2.левая рука
Прямой
Боковой
Снизу
3.сумма импульсов
За 30 сек боксирования
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Ректальная температура, º С
До тренировки
37,2

38,5

39,1

39,2

Температура, при которой
показан
наивысший
результат, º
С

-

21,1± 0,3
23,1± 0,2
22,1± 0,3

22,0± 0,4
24,9± 0,3
20,1± 0,2

39,2± 0,2
39,1± 0,1
39,2± 0,2

39,2+0,2
39,1+0,1
39,2+0,2

14,8±0,5
23,4±0,5
19,7±0,4
-

16,7± 0,4
26,2± 0,4
24,8±0,6
1338,3±98,7

20,1± 0,3
24,9± 0,3
25,8± 0,4
1591,9±67,5

39,1± 0,2
39,2± 0,1
39,1± 0,1
1660,2±94,2

39,1+0,2
39,2+0,1
39,1+0,1
39,2±0,2

Продолжение табл. 1

С. Каратеисты
Показатели работоспособности, в
отн. единицах
1. Гяку
2. Тетсуи
3. Эмпи
4. Майя
5. Моваши
6. Ушира
Сумма за 10 – ти сек.
комбинацию

Ректальная температура, º С
До тре38,3
38,7
нировки
37,2
17± 2
23± 2
16± 1
18± 1
23± 2
18± 1
170 ±8

23± 2
28± 2
19± 2
20± 1
20 ±2
18± 1
193± 7

30±3
29±1
18±1
21±2
24±1
19±1
287±9

Т, при ко39,1 торой показан
лучший
результат
29± 2 38,7
30± 1 39,1
20± 1 39,1
22± 1 39,1
25± 2 39,1
20± 1 39,1
280± 7 38,7

% прироста
по сравнению с исходным
76
30
25
22
9
11
69

Если подсчитать средний прирост показателей специальной
ра ботоспособности спортсменов при повышении Т тела во время
тренировки, то он составит:
1.Легкоатлеты - 8,3% (по данным лишь тех показателей, которые
регистрировали и до нагрузки),
2.Боксеры - 28,1%,
3.Каратеисты - 37,8%.
Как указывалось, нами проводилось также ЭКГ – обследование в
процессе тренировки по боксу, как у высококвалифицированных спортсменов
(мастера спорта и кандидаты в мастера спорта), так и новичков, имеющих
спортивный стаж до одного года.
Установлено, что в процессе разминки и последующих этапов
тренировки наблюдалось значительное изменение сердечной деятельности
организма спортсменов. Исследования положения электрической оси сердца
во время нагрузки не выявило существенных ее отклонений от исходного уровня
даже под влиянием работы максимальной мощности, что является отражением
хорошо сопряженной деятельности правого и левого желудочков сердца. В
группе новичков наблюдались значительные отклонения электрической оси
сердца: число случаев левограммы под влиянием максимальной и
субмаксимальной нагрузки составило 20%, а правограммы – соответственно
13,3%.
Более выраженные изменения положения электрической оси сердца у
недостаточно тренированных спортсменов, по всей вероятности,
свидетельствуют о неадекватности выполняемых физических упражнений
функциональным возможностям их сердечно-сосудистой системы.
Под влиянием максимальных и субмаксимальных нагрузок у боксеровновичков существенно укоротилось время предсердно-желудочковой
проводимости, в то время как у квалифицированных спортсменов интервал Р-Q
оставался без изменений.
У последних с началом нагрузки исчезала синусовая аритмия,
зарегистрированная перед тренировкой, что свидетельствовало о
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функциональном ее характере.
На всех этапах тренировки в обеих группах обследуемых отмечалось
смещение сегмента S - Т книзу от изоэлектрической линии и увеличение вольтажа
зубца “Т” в правых грудных отведениях. Эти изменения можно расценивать как
усиление электрической активности сердца во время мышечной работы.
Наиболее выраженно возрастала амплитуда зубца ТV2 у квалифицированных
спортсменов, особенно под влиянием максимальных и субмаксимальных
нагрузок. Это свидетельствует о том, что в сравнении с новичками,
квалифицированные спортсмены отличались более благоприятным
кровоснабжением сердца в период интенсивной мышечной работы.
Выполняемые в процессе спортивной тренировки физические нагрузки
способствовали в группе новичков существенному увеличению зубца Тп, разница
в показаниях с исходными величинами уже после 15 минутной разминки была
статистически достоверна. Под влиянием же работы максимальной мощности
вольтаж зубца Т п еще больше увеличился. В группе квалифицированных
спортсменов вольтаж зубца Т п на протяжении тренировки существенно не
изменялся.
В левых грудных отведениях ЭКГ зубец Т у всех боксеров не менялся,
за исключением показаний группы квалифицированных спортсменов под
влиянием максимальной нагрузки, где вольтаж зубца Т в сравнении с исходной
величиной значительно уменьшился, Р<0,02. Последнее обстоятельство можно
объяснить некоторым ухудшением кровоснабжения миокарда левого желудочка
в связи с относительным несоответствием коронарного кровотока чрезмерной
физической нагрузке.
В восстановительном периоде тренировки к 30 мин у
квалифицированных спортсменов вновь появилась синусовая аритмия (в 15,4%
случаев), которая не отмечалась на протяжении тренировки и на 1, 10, 20мин
после окончания тренировки.
Внутрижелудочковая проводимость у лиц второй группы после
тренировки достоверно удлинялась с 0,07 сек. на 1-ой минуте до 0,09 сек. на 30
мин. восстановительного периода (Р<0,01); в отличие от данных первой группы,
у которых интервал QRS всегда оставался без изменений.
Удлинение интервала QPS у боксеров-новичков в восстановительном
периоде свидетельствовало о замедлении электропроводимости в миокарде
желудочков.
Следует указать, что у всех спортсменов, несмотря на 30мин
продолжительность восстановительного периода основные параметры ЭКГ
продолжали отличаться от исходных. Так, систолический показатель
(фактический и его соотношение с должным) оставался намного больше
исходных величин (Р<0,01), зубцы Т п и ТV - несколько сниженными
(гипоксемическими), зубец R2 – уменьшенным, зубец RV 5 – несколько
увеличенным. Это свидетельствует о том, что тренировочное занятие вызвало
такие глубокие изменения электрической активности миокарда, для нормализации
которых требуется более продолжительный восстановительный период.
Следует подчеркнуть, что высококвалифицированные спортсмены
выполняли в процессе тренировки намного больший объем работы, чем
боксеры–новички. Однако, при этом, изменения сердечной деятельности у
первых не выходили за пределы нормы и носили компенсаторный характер,
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свидетельствующий о гемодинамической приспособляемости к весьма
значительным физическим нагрузкам. В группе менее тренированных
спортсменов под влиянием максимальной и субмаксимальной нагрузок имели
место отклонения некоторых показателей сердечной деятельности за пределы
физиологических норм (отклонение электрической оси сердца влево и вправо,
гипоксические изменения зубца Т, удлинение интервала QRS и т. д.),
свидетельствующие либо об отсутствии, либо о несвоевременном включении
компенсаторных механизмов. Вследствие недостаточной тренированности
новичков выполняемая работа максимальной мощности являлась неадекватной
для них, что и подтверждалось на ЭКГ появлением так называемых
гипоксических зубцов Т, т.е. развитии начальной стадии гипоксии миокарда.
Таким образом, можно полагать, что описанное ранее увеличение всех
показателей специальной работоспособности боксеров при повышении Т «ядра»
тела до значительных величин (39,1-39,2 С) в процессе спортивной тренировки
не вызывало в организме тренированных спортсменов патологических изменений
в сердечной деятельности, а обеспечивалось ее адекватной мобилизацией.
В настоящее время при оценке степени регуляторного сдвига в
организме в ответ на стрессирующие воздействия широко используется метод
математического анализа сердечного ритма. Последний мы использовали путем
совмещения методов злектрокардиографии и ритмокардиографии, что позволило
проводить углубленный анализ составляющих сердечного ритма у легкоатлетов
во время тренировки на стадионе в соревновательном периоде (описание в / 14
/).
Средние данные изменения показателей ритмокардиограммы у
спортсменов под влиянием тренировки по легкой атлетике (бег на средние
дистанции) представлены в таблице 2.
Таблица 2
Изменение показателей ритмокардиограммы у легкоатлетов (14 человек)
под влиянием тренировки на стадионе (бег на средние дистанции) при
температуре воздуха 20 – 23°С.
Показатели
Сдвиги гуморального
канала регуляции, мо
Сдвиги симпатического канала регуляции, амо
Степень активациицентральных регуляторных механизмов,
ин
Сдвиги парасимпатического канала регуляции, δr-r

До
тренировки

После
тренировки

0.71± 0,06

Прирост
в%

Достоверность
прироста, р

- 33,8

< 0,001

110,2

< 0,001

685,2

< 0,001

- 62,5

< 0,001

0,47±0,05
24,5±1,0
51,5±0,9
120,9±5,3
949,±12,7
0,16±0,01
0,06±0,01

При анализе данных таблицы, прежде всего, необходимо отметить, что
в исходном состоянии (непосредственно перед началом тренировки) у
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обследуемых легкоатлетов уже наблюдалось некоторое напряжение
регуляторных механизмов сердечного ритма, что проявилось в снижении
активности гуморального (М0) и парасимпатического (дельта R-R) каналов
регуляции при увеличении значимости симпатического канала (АМ 0) и
центральных регуляторных механизмов (ИН). Это, по нашему мнению, можно
объяснить условнорефлекторной подготовкой организма спортсменов к
предстоящей тренировке.
Под влиянием физической нагрузки анализируемые показатели у
обследуемых претерпевали существенные изменения: значительно снизились
показатели М0 и дельта R-R за счет резкого усиления централизации управления
регуляторными сдвигами (АМ0 и особенно ИН); однако уровень перечисленных
механизмов не достигал критических величин, а скорее соответствовал стадии
“умеренного напряжения”, приближающегося в отдельных случаях к стадии
“глубокого напряжения”.
Таким образом, на основании изложенных выше данных изменений ЭКГпоказателей и регуляторных механизмов сердечной деятельности у боксеров и
легкоатлетов в естественных условиях тренировки, можно полагать, что в
деятельности функциональных систем, обеспечивающих повышение
специальной работоспособности обследуемых, имело место адекватная их
мобилизация, направленная на достижение полезного результата.
Заключение
Обобщая вышеизложенные данные изменений функционального
состояния организма спортсменов в связи с повышением Т тела, вызванного
специфическими нагрузками во время спортивной тренировки, можно заключить:
1.Температура ядра тела у спортсменов в процессе обычной тренировки
повышается, как правило, на 1,50С и более;
2.Максимальные уровни рабочей гипертермии могут достигать у
спортсменов в условиях контрольных прикидок и соревнований до 40-41 С, а у
физкультурников во время зачетных занятий по физическому воспитанию - до
39-40 С; после прекращения нагрузки ректальная Т быстро снижается;
3.Показатели специальной работоспособности у спортсменов,
регистрируемые при последовательном развитии рабочей гипертермии, имеют
наивысшие значения, на 8-38% превышающие исходные, при повышении
ректальной Т от 38,8 до 39,2+0,2 С. При дальнейшем росте Т они снижаются;
4.Повышение Т тела у спортсменов во время тренировки
сопровождается не только ростом показателей специальной работоспособности,
но и адекватной перестройкой функциональной деятельности по данным ЭКГ–
показателей и регуляторных механизмов сердечной деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Брызгалов И.В.
Уральский государственный технический университет – УПИ, г. Екатеринбург
Аннотация. Рассматривая противоречие между социальноэкономическим положением студенческой молодежи и потребностью
общества в высокой экономической культуры специалиста, в статье
рассматриваются вопросы профессиональной структуры общественного
производства специалистов отрасли физической культуры.
Ключевые слова: культура, формирование экономической культуры,
студенты физкультурных специальностей.
Анотація. Бризгалов І.В. Формування і розвиток економічної
культури в студентської молоді фізкультурних спеціальностей.
Розглядаючи протиріччя між соціально-економічним положенням
студентської молоді і потребою суспільства у високої економічної культури
фахівця, у статті розглядаються питання професійної структури
суспільного виробництва фахівців галузі фізичної культури.
Ключові слова: культура, формування економічної культури,
студенти фізкультурних спеціальностей.
Summary. Brizgalov I.V. Formation and development of economic culture
at student’s youth of sports specialities. Considering the contradiction between
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a socio economic situation of student’s youth and requirement of a society for
high economic culture of the expert, in clause the questions of professional
structure of public manufacture of the experts of branch of physical culture are
considered.
Keywords: culture, formation of economic culture, students of sports
specialities.
Значение экономической культуры обусловливается огромной ролью
человеческого фактора в развитии производства. Экономическая культура
непосредственно влияет на действенность экономической политики, качество
управления, эффективность труда каждого работника, отражает полноту
использования экономических законов. Она выступает качественной
характеристикой массового творческого участия трудящихся в жизни общества,
уровня их экономических знаний, навыков и умений хозяйствования, развитости
экономического сознания и мышления. Такая культура наиболее концентрировано
воплощает результат деятельности человека в экономической сфере,
накопленный обществом экономический опыт.
Познание сущности, механизма формирования и развития экономической
культуры трудящихся дает возможность находить наиболее эффективные формы
и методы управления социальными процессами и активнее способствовать
реализации социально-экономической политики государства.
Под культурой в широком смысле слова понимается вся совокупность
материальных и духовных ценностей, без которых человек не может жить и
развиваться как социальный субъект. Культура – все то, что создано и создается
в результате его умственного труда и что составляет как бы «вторую природу»,
отличающуюся от естественно протекающих природных процессов и явлений,
характеризующуюся тем, что люди изменяют, воспитывают сами себя.
Рассматривается культура и как качественное состояние общества на
каждом этапе его развития, более конкретно и полнее выражающееся в
достигнутом уровне развития производительных сил, производственных
отношений, материального и духовного производства, науки, искусства,
образования, воспитания и т.д.
Подобный подход можно распространить и на понимание экономической
культуры общества. Здесь взаимосвязанные аспекты в экономической культуре
общества можно дифференцировать. Допустимо понимание экономической
культуры общества как воплощения наших сил и отношений, в которых мы
находим условия и предпосылки подлинно человеческого, т.е. всегда и во всем
общественного, существования в сфере экономической, в сфере материальной.
В этом случае для выделения (обозначения) сферы экономической культуры
можно воспользоваться уровнем универсальности, достигнутым в процессе
материального освоения мира человеком. Такой аспект в определенной мере
позволяет дать качественную характеристику пройденного исторического пути
в смысле освоения экономической сферы общества. С этой точки зрения
экономическая культура современного общества имеет качественно иное
содержание по сравнению с экономической культурой общества прошлых лет.
Экономической культуре современного общества свойственны
сущностные, глубинные изменения в экономических отношениях. Изменяется
ее внутренняя структура, в которой отражается общественная собственность
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на средства производства, общественный характер производственного процесса,
распределения и потребления материальных и духовных благ. Экономической
культуре современного общества присущи свойственные личности
сознательность, ответственность, внутренняя зрелость, творческая инициатива
и дисциплина.
Почти все определения культуры объединяет материалистическое ее
понимание, заключающееся в том, что уровень культуры обусловливается
общественными отношениями. Культура порождается, поддерживается
обществом и обслуживает его, обеспечивает устойчивость и воспроизводство
общественных отношений.
Экономическая культура общества зависит и от экономических
отношений. Это подтверждается самим содержанием экономических отношений
и экономической деятельности, взаимосвязью экономической культуры с
экономической жизнью.
В общественном бытии главное место занимают экономические
отношения. Они объективны и являются базисом культуры вообще, в том числе
и экономической культуры, пронизывают и определяют все виды общественного
сознания, включая экономическое, находят свое выражение в нем.
Нередко экономические отношения отождествляются с
производственными (материальными). По своей же структуре производственные
отношения представляют сложную целостную систему из двух групп:
организационно-технических и экономических отношений.
Неправомерно было бы считать, что экономическая культура связана
только с производством. Можно считать, что культура охватывает также
распределение, обмен и потребление. Находясь в органическом единстве, они
представляют собой цельную экономическую деятельность. Сводить
экономическую культуру только к производству было бы равносильно
нарушению этой цельности.
Качественное состояние общества находит более конкретное и полное
выражение в достигнутом уровне развития собственности, производительных
сил и экономических отношений, что отражается в экономической культуре. Она
определяет творческую направленность экономической деятельности общества
и людей в процессе производства, распределения и потребления.
Экономическую культуру общества можно рассматривать как
системное качество, присущее социальным слоям, отражающее основные
экономические явления и отношения, их совершенствование, переход от одного
уровня, состояния к другому.
Культура общества в целом и экономическая культура качественно
преобразуются при переходе от одной социально-экономической формации к
другой. В процессе преобразования не отбрасываются опыт, традиции прошлого.
Экономическая культура вбирает те их элементы, которые можно использовать
для создания нового современного общества.
Как социальное явление экономическая культура общества не только
представляет собой синтез прошлого и настоящего экономического опыта
поколений, но и включает перспективные потребности и цели будущего развития.
При переходе к интенсивным методам хозяйствования усиливается
значимость человеческого фактора производства, возрастают требования к
работникам с точки зрения их квалификации, деловых качество, знания
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показателей, критериев и путей повышения эффективности, сознательного
отношения к работе, распространения накопленного опыта и т.д.
В современных условиях значительно изменяется профессиональная
структура общественного производства, отмирают старые профессии, связанные
с ручным, тяжелым, немеханизированным трудом, все больше появляется
профессий, содержащих интеллектуальные функции. На смену рабочим,
квалификация которых основывается на простых физических навыках, приходят
рабочие, в квалификации которых заложен большой объем экономических и
технических знаний.
Усиление значимости экономической культуры предопределено и
необходимостью совершенствования организации; повышения трудовой и
общественной активности трудящихся; изменения содержания труда; стирания
различий между умственным и физическим трудом; привлечения трудящихся к
управлению производством и обществом; постановки экономических
экспериментов.
Современному обществу свойственны такие тенденции:
-расширение возможностей образования новых экономических
культурных ценностей, содействующих решению конкретных проблем;
-облегчение в результате научно-технического развития ознакомления
трудящихся с подлинными экономическими и культурными ценностями, их
повсеместное широкое распространение;
-изменение образа жизни членов современного общества благодаря
экономическим достижениям.
Экономическая культура общества зависит от многих факторов,
подчиняется ряду общих и специфических закономерностей. Формирование ее
не всегда совпадает с развитием производства, распределения, обмена и
потребления: оно может совпадать с ним, обеспечивать его, обгонять или
отставать от развития каждой из этой фаз. Чем глубже общественные
преобразования и масштабнее задачи в политике, экономике и культуре, тем
значительнее, многостороннее развитие человеческого фактора – личности,
совершенствование самого важного компонента экономической культуры
общества – экономической культуры личности, выступающей качественной
характеристикой, показывающей уровень экономических знаний, навыков,
умении хозяйствования, степень реализации способностей и возможностей
человека в экономической сфере общества (производстве, распределении,
обмене и потреблении).
Экономическая культура личности представляет собой ее саморазвитие,
человек не только создает, обогащает и потребляет ценности культуры, но и в
процессе своего развития поднимается на новую, более высокую ступень
свободы.
Новая экономическая культура личности (культура труда, культура
потребления и т.д.) переносится и на другие области жизни и деятельности.
Формируется новое отношение к ценностям. На современном этапе, когда
особенно нужен механизм управления и регулирования этим процессом,
возникает необходимость проанализировать процесс формирования
экономической культуры личности. Важные ее элементы – экономическое
образование и воспитание – положительно влияют на трудовую активность
личности, выступая одними из существенных условий создания в коллективе
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обстановки полной сопричастности каждого работника к его делам, уяснения
решаемых задач. К числу воспитательных мер можно отнести использование
методов экономического стимулирования и бригадного подряда,
способствующих новому отношению личности к труду, к общественной
собственности, дисциплине труда, укреплению чувства ответственности за
общее дело.
Экономическая жизнь общества включает такие компоненты, как
производительные силы, экономические отношения, экономическая политика,
экономическая наука, экономическая деятельность, экономические потребности,
экономические интересы и стимулы, экономическое образование, экономическое
воспитание.
Экономическое воспитание – процесс целенаправленного воздействия
для выработки определенных экономических качеств у личности. В каждом из
компонентов можно выделить определенную совокупность ценностей,
созданных и создаваемых творческой культурной деятельностью людей в
процессе совершенствования общества.
К такого рода ценностям правомерно отнести: уровень развития
производительных сил, зрелость экономических отношений, степень разделения
общественного труда, формы и методы хозяйствования. Ценности
экономической науки включают экономические теории, идеи, взгляды, знания;
ценности экономического воспитания – экономические качества и нормы
поведения людей.
Целенаправленная творческая деятельность человека в различных
сферах экономической жизни общества, получение качественных ее результатов
составляют содержание экономической культуры общества.
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2.
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МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ В ПРАКТИКЕ УЧИТЕЛЯ
Будко А.В.
Украинская инженерно-педагогическая академия, г. Харьков.
Аннотация. Весь педагогический процесс скрыто или явно пронизан
методологическими предписаниями: от предельно общих до конкретных
методических рекомендаций. В данной статье рассмотрены сущность,
структура и функции методологии педагогики, определено место
методологического компонента системы знаний в содержании школьного
образования и обозначены способы его формирования.
Ключевые слова: методология, педагогический процесс,
методологические знания, содержание образования, формирование
методологического компонента системы знаний школьников.
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Анотація. Будко А.В. Методологія педагогіки в практиці вчителя.
Весь педагогічний процес приховано або явно пронизаний методологічними
приписами: від гранично загальних до конкретних методичних рекомендацій.
У даній статті було розглянуто сутність, структура та функції методології
педагогіки; було визначено місце методологічного компонента системи
знань у змісті шкільної освіти та способи його формування.
Ключові слова: методологія, педагогічний процес, методологічні
знання, зміст освіти, формування методологічного компонента системи
знань школярів.
Summary. Budko A.V. Methodology of pedagogics in practice of the
teacher. The pedagogical process is permeated by the methodological orders:
from utterly general to concrete methodical recommendations. In this article the
essence, structure and functions of methodology in Pedagogics were defined.
The proper place for the methodological knowledge in shaping the content of
education and the methods of its formation were outlined.
Keywords: methodology, pedagogical process, methodological
knowledge, the content of education, the formation of the methodological
component of the system of knowledge.
Содержание образования находится под влиянием методологии,
которая, в свою очередь, обусловлена социально-экономическими отношениями
и господствующей идеологией данного общества.
Современное школьное образование в Украине является сферой
проявления острых социальных противоречий. Учащиеся, заканчивающие школу,
попадают в мир безработицы, конкуренции и стресса. Для того, чтобы
подготовить школьников к жизни в таком динамичном мире, необходимо
вооружить школьников не только знаниями, но и способами самостоятельного
приобретения этих знаний, т.е. методологическими знаниями.
Методологический компонент системы знаний определяет содержание,
объём, вид и последовательность усвоения знаний. Этот компонент должен
убедить учащихся в пользе руководствоваться им в обучении, для чего
необходимо преподать учащимся методологию учебного предмета.
Методологические знания очень многоплановы. Их можно представить
в виде: знаний об общих методах исследования (экспериментальный и
теоретический), знаний о методах передачи научной информации (язык науки,
структура научных знаний, форма их фиксации) и знаний о способах усвоения
знаний.
Наблюдения показывают, что в реальной практике, в школьной
действительности, учащиеся знакомятся с методологическими знаниями
стихийно, неосознанно. Это связано с тем, что, во-первых, сами учителя в
недостаточной степени владеют методологической культурой, во-вторых, в
наиболее распространённых методических пособиях методологическим знаниям
уделяется мало внимания, в-третьих, школьными программами не
предусмотрено ознакомление с данным видом знания.
С одной стороны, в педагогической науке недостаточно рассмотрены
проблемы теоретического обоснования необходимости включения методологии
в содержание школьного образования и формирования методологического
компонента системы знаний школьников. С другой стороны, изучение опыта
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работы общеобразовательных учебно-воспитательных учреждений показало,
что учителя, чаще всего, не знают методологии, стихийно используют
методологические установки на основе интуитивных представлений, а не
обоснованно. Большинство учителей считает, что методология это такая область
науки, которая слишком далека от их потребностей. Однако это заблуждение.
Ещё много лет назад один из крупнейших теоретиков педагогики – И.- Ф. Гербарт
писал: “Нигде так не нужны широкие философские взгляды, основанные на общих
идеях, как в педагогике, где повседневная работа и индивидуальный опыт сильно
сковывают кругозор воспитателя” [2,с. 99]
В ряду обоснования умений самостоятельно учиться лежит цепь
практических и теоретических установок. Практические установки
приобретаются в стихийном опыте; они узки, ситуативны и, как правило,
неосознанны. Избыток информации требует обоснования умений учиться
наиболее общими, эффективными предпосылками. Эти предпосылки состоят
из ряда положений общих наук.
Учителю важно иметь следующие общие представления о сущности
методологии педагогики, её структуре и функциях.
♦ Сущность методологии науки определена в философии как совокупность
наиболее общих предписаний к познавательным и практическим действиям.
♦ Методология в педагогике рассматривается как совокупность
теоретических положений о познании и преобразовании педагогической
действительности.
♦ Структура методологии педагогики представлена системой четырёх
уровней: философского, общенаучного, конкретно-научного и
технологического.
Философский уровень, определяющий подходы к познанию и
преобразованию действительности, представлен множеством направлений:
диалектическим материализмом, прагматизмом, экзистенциализмом,
неопозитивизмом, структурализмом, герменевтикою и др.
На общенаучном уровне методологии педагогики выделяют
совокупность подходов и методов: логический, аналитический, синтетический,
системно-структурный, функциональный, кибернетический, факторный,
культурологический и др.
Конкретно-научный уровень составляют собственно педагогические
принципы, методы, правила и нормы.
Технологический уровень методологии педагогики составляют
методика и техника исследования. На этом уровне методологическое знание
носит чётко выраженный нормативный характер.
Все уровни методологии педагогики закономерно связаны между собой
и находятся в определённом соподчинении, образуя сложную систему.
♦ Специфика методологии педагогики складывается из особенностей
избираемой философии и предмета педагогики.
Разнообразие педагогических методологий ведёт к разнообразию
педагогических систем. Любая педагогическая система обусловлена
определённой методологической основой, в конечном счёте, философской или психологической.
♦ Методология педагогики выполняет следующие функции:
Ø познавательную (исследовательскую);
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Ø

преобразующую (роль науки как средства преобразования
педагогической действительности);
Ø критическую (функция критики развития педагогической науки);
Ø рефлексивную (методология педагогики предполагает, что её
субъект, педагог, призван быть самооценивающим и
самоанализирующим свои посылки действий. Рефлексивность
присуща деятельности воспитателя и воспитуемого. Деятельность
педагога представляется цепью рефлексивных ситуаций. В
деятельности воспитуемого в результате рефлексии происходит
развитие индивидуального “Я”.
Важно также знать роль и место методологического компонента
системы знаний в содержании образования.
С одной стороны, методология оказывает влияние на содержание
образования, а с другой стороны, методологические знания наряду с другими
видами знания включены в содержание образования и подлежат усвоению
учащимися.
Вид и способы введения методологических элементов в программу
обучения зависят от типа учебного предмета и подчинены требованиям
возрастной психологии учащихся.
Существуют определённые способы включения методологического
компонента системы знаний в содержание образования, обусловленные
предметным материалом и возрастными особенностями учащихся.
Методологические составляющие могут быть:
1. сконцентрированы и выделены в отдельные главы и параграфы;
2. включены только в предметное содержание;
3. выделены как отдельными главами и параграфами, так и включены в состав
предметных знаний.
Каждый из данных способов включения методологического компонента
системы знаний обладает как преимуществами, так и недостатками.
При обучении точным наукам эти знания следует преимущественно
вводить в предметный материал, используя в качестве опорных предметные
знания (при этом допускается возможность выделения и отдельных,
посвящённых методологии, параграфов).
При обучении учащихся предметам гуманитарного цикла, в частности,
иностранному языку, методологические составляющие необходимо вводить в
канву предметного материала, при этом допускаются все три варианта выбора
момента включения: в начале изучения однородного предметного материала, в
период овладения им и в конце его.
Методологические знания призваны выполнять в содержании
образования следующие функции:
♦ являться условием системного усвоения знаний и формирования научного
мировоззрения;
♦ служить средством подготовки к самообразованию;
♦ служить средством осознанного усвоения знаний в процессе обучения;
♦ знакомить учащихся с методами научного познания;
♦ оказывать положительное влияние на отношение учащихся к учебному
предмету.
Усвоение способов приобретения знаний должно включать усвоение
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общих философских установок, общенаучных методов познания и способов
мышления в определённой области знания.
Применительно к каждому уровню методологии существуют
относительно самостоятельные способы формирования.
Учитывая природу методологического знания, из всего многообразия
существующих в педагогике методов обучения, для формирования
философского уровня методологического компонента необходимы следующие
логические методы: дедуктивный и индуктивный, связанные с рядом других
методов, таких как: метод выделения главного в учебном материале, методы
учебного анализа, синтеза, аналогии, метод выявления причинно-следственных
связей и др.
Хотя усвоение высшего уровня методологии педагогики возможно
всеми общедидактическим методами, специфика каждого философского
направления обуславливает предпочтение каких-то конкретных методов другим.
Ø Предпочтительным способом усвоения прагматистской методологии
является объяснительно-иллюстративный метод обучения, воплощающий
в преподавании дедуктивный и индуктивный методы познания.
Ø При формировании экзистенциалистского подхода, лежащего в основе
индивидуального обучения, уместны все педагогические методы,
направленные на выявление, развитие внутреннего духовного мира индивида
(словесные методы, сочетание проблемно-поисковых методов обучения
и методов самостоятельной работы др.).
Ø Согласно неопозитивизму, в обучении предпочтительны методы, имеющие
определённость структуры и употребляемых процедур: это объяснительноиллюстративный, репродуктивный и проблемный.
Ø С позиции методологии структурализма общедидактические методы
обучения подчинены общенаучному методу познания - анализу структур,
лежащих в их основе.
Ø Методология диалектического материализма первоначально усваивается
общедидактическими методами, но, будучи усвоенной, дополняет
последние методом оценки уместности, соответствия общедидактических
методов обучения изменяющейся действительности, социальному заказу
и т.п.
Ø Способами формирования системного подхода (общенаучный уровень
методологии педагогики) является собственно системный подход
(факторный анализ, параметризация системы, выделение входных и
выходных характеристик системы как “чёрного ящика”) и все другие
общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция и т.д.).
Ø На конкретно-научном уровне дидактические принципы (принцип
наглядности, принцип трудности и доступности, принцип научности, принцип
воспитывающего обучения и др.) как нечто неразвёрнутое в своём
определении не подлежат усвоению в качестве методологии. В качестве
общепедагогических подходов-методов, касающихся усвоения знаний
выделяют такие, как: по способу изложения учебного материала учителем
и характеру познавательной деятельности учащихся.
Ø Среди способов формирования методов обучения, перечисленных на
конкретно-научном уровне методологии педагогики, целесообразно
выделять следующие:
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для объяснительно-иллюстративного метода: дедуктивный и
индуктивный способы, а также возможно использование
аналитической и синтетической схем, аналогии и т.д.
2) для репродуктивного метода: восприятие информации, запоминание
по ассоциации, путём заучивания, повторения, воспроизведения
учебного материала и др.
3) для проблемно-поисковых методов: постановка проблемных
вопросов, задач (создание проблемных ситуаций); высказывание
предположений о причинах явлений, о связях между понятиями и др.;
доказательства на основе сравнений, логических рассуждений и пр.
(приёмы доказательства учебных гипотез); а также приёмы
формулирования новых учебных выводов, обобщений.
♦ Овладение учащимися общими учебно-познавательными умениями
подразумевает процесс их разъяснения, состоящий из таких элементов, как:
название и общая характеристика приёма;
выделение умственных действий, из которых складывается
процедура его применения;
проведение первого обучающего упражнения.
Сформированность методологической подготовки у учащихся
проверяется рядом критериев. Ими являются:
1) качество знаний учащихся: их полнота, глубина, систематичность,
системность, оперативность, гибкость, обобщенность, конкретность,
свёрнутость и развёрнутость, прочность, осознанность знаний
личностью;
2) действенные мотивы, стойкие познавательные интересы, влечения,
установки;
3) осознание личной значимости постоянного пополнения знаний;
4) развитые навыки самостоятельного овладения знаниями и умениями
при использовании различных источников и в разных формах
самообразования (чтении, слушании, наблюдении, эксперименте и др.);
5) видение проблем и выбор путей их решения;
6) умения самоорганизации познавательной деятельности (выбор
источников познания и форм самообразования, планирование,
организация рабочего места, саморегуляция, самоконтроль, самоучёт
и др.);
7) сложившиеся операции умственной деятельности (анализ, сравнение,
выделение существенного, синтез, установление причинноследственных связей, абстрагирование, способность к доказательству,
обобщению, построению гипотез и др.);
8) степень увлечённости внепрограммным материалом;
9) осознанность и эффективность участия в дидактических играх;
10) полнота самооценки и определённость выбора будущей профессии.
Приведенные выше критерии сформированности методологического
компонента системы знаний школьников должны быть удостоверены
наблюдением и измерением соответствующих характеристик и величин.
Признанные критерии усвоения знаний позволяют установить влияние
методологических знаний на характеристики системы знаний школьников.
В итоге можно подвести школьников к признанию и убеждению в общей
1)
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пользе методологических знаний, сводящейся к следующему:
методологические знания развивают способности к анализу и синтезу,
конкретизации и обобщению, доказательству и опровержению, формулированию
гипотез, обоснованию своих утверждений; они упорядочивают знания, развивают
умения ставить проблемы и искать пути их решения; развивают у учащихся
способность вести дискуссию. Формирование многообразия интеллектуальных
умений и навыков может быть скорее всего тогда, когда оно основывается на
многообразии методологических установок. Выбор же предпочтительной,
определяющей методологической установки обусловлен целями обучения.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ДИНАМИКА ПОСЛЕИГРОВОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ФУТБОЛИСТОВ РАЗЛИЧНОГО ИГРОВОГО АМПЛУА
Лисенчук Г.А.
Национальный университет физического воспитания с порта Украины
Аннотация. Оптимизация содержания соревновательных
микроциклов с учетом представленных данных в основном обеспечивает
общую прогрессивную тенденцию подготовки футболистов к очередному
матчу. Достаточный уровень физической работоспособности, по данным
состояния сердечно-сосудистой системы в день игры, отмечен почти в 90%
случаев.
Ключевые слова: футбол, динамика, игра, восстановление,
соревнования.
Анотація. Лісенчук Г.А. Динаміка післяігрового відновлення
футболістів різного ігрового амплуа. Оптимізація змісту змагальних
мікроциклів з урахуванням представлених даних в основному забезпечує
загальну прогресивну тенденцію підготовки футболістів до чергового матчу.
Достатній рівень фізичної працездатності, за даними стану серцевосудинної системи в день гри, відзначений майже в 90% випадків.
Ключові слова: футбол, динаміка, гра, відновлення, змагання.
Summary. Lisenchuk G.A. Dynamics of regeneration of the football
players after a match of various game role. The optimization of the contents of
competitive microcycles with the count of the submitted data basically provides
the common progressive tendency of preparation of the football players to the
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next match. The sufficient level of physical effeciency, on the data of a state of
cardiovascular system per day of game, is marked almost in 90 % of cases.
Keywords: football, dynamics, game, regeneration, competition.
Тенденция развития современного футбола вызывает необходимость
поиска резервов для повышения эффективности подготовки спортсменов
высокого класса. Резервы кроются в решении целого ряда организационных
вопросов и дальнейшем совершенствовании методических принципов
построения тренировочного процесса. В системе подготовки
квалифицированных футболистов все более возрастает значимость факторов
оптимизации структуры тренировки. Особенно это касается соревновательного
периода, основной задачей которого является сохранение приобретенной
спортивной формы и ее реализация для достижения высоких спортивных
результатов. Однако решение этой задачи в футболе затруднено по нескольким
причинам. В последние годы наблюдается значительное увеличение как
длительности соревновательного периода, так и количества игр внутреннего и
международного календаря. Предельно насыщенный и продолжительный
календарь соревнований существенно осложняет управление спортивной
формой, и на практике часто происходит ее реальность снижений (или даже
утрата) как отдельных игроков, так и всей команды в целом.
Оптимизация структуры тренировки тесно связана с проблемой
разработки рациональных вариантов построения соревновательных микроциклов.
Причем построение межигровых циклов различной продолжительности должно
базироваться на комплексных данных и закономерностях изменения важнейших
показателей специальной работоспособности и функционального состояния у
игроков различного амплуа после соревновательной нагрузки (календарной игры)
и динамике их восстановления.
В связи с особенностями календаря соревнований квалифицированных
футболистов диапазон колебаний продолжительности микроциклов находится
в пределах от оптимальных (6-8 дней) до «жестких» (3 дня).
При этом, учитывая постоянную методическую необходимость в
течение сезона в оптимальных тренировочных воздействиях на функциональное
состояние и технико-тактическое мастерство, одной из центральных задач
совершенствования системы подготовки футболистов должен быть поиск путей
подведения игроков, вне зависимости от продолжительности микроцикла, к
календарной игре в наивысшей степени готовности. Для чего существенной
коррекции подлежат количество тренировочных занятий, их содержание,
количество дней отдыха, меняется порядок чередования нагрузок различной
величины и направленности и др. Кроме того, в планировании межигровых
микроструктур следует учитывать многие факторы:
- конкретные задачи на данный этап тренировки;
- состояние спортивной формы игроков;
- содержание предыдущего микроцикла и результат последнего
матча;
- место проведения предстоящей игры (дома и в гостях) и
запланированная модель последующего микроцикла;
- общий режим деятельности (сочетание тренировочного и бытового
режимов);
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биоритмические особенности;
климатически условия;
традиционные особенности в подготовке команды и некоторые
другие.
Особо следует выделить наиболее существенный и объективный
фактор, представляющий собой взаимодействие процессов утомления и
послеигрового восстановления.
Ключевым моментом чередования нагрузок и отдыха в микроцикле
является обеспечение выполнения последующей нагрузки в фазе
суперкомпенсации после предыдущей. Именно в этом случае достигается
предельный тренировочный эффект. Выполнение повторной нагрузки в условиях
недовосстановления нередко приводит к переутомлению и перетренировке,
нарушению методических требований, которые предъявляются к выполнению
упражнений при развитии определенных качеств и особенностей.
Соревновательная нагрузка, а затем и тренировочная в рамках
микроцикла обуславливают определенные изменения в деятельности важнейших
систем организма и в уровне проявления различных качеств и способностей.
Восстановление, как отмечают многие авторы, происходит не одновременно и
характеризуется гетерохронностью. При этом гетерохронность охватывает как
динамику восстановления, так и моменты суперкомпенсации в деятельности
различных систем организма.
Вполне естественно, что построение межигровых циклов подготовки
должно базироваться на данных о взаимодействии соревновательной нагрузки,
процессов утомления и послеигрового восстановления, особенностях их течения
и направленности.
ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ФУТБОЛИСТОВ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
По глубине своего воздействия соревновательная нагрузка
существенно отличается от тренировочных нагрузок: она больше независима
от направленности последних.
Многими исследователями установлено, что футболисты выполняют
в игре напряженную и разнообразную работу, в процессе которой
физиологические реакции и функциональные сдвиги требуемого
энергообеспечения достигают весьма существенного, а часто и максимально
возможного уровня. Зарегистрировано, что до 40% времени проводится при
частоте сердечных сокращений 180-200 уд./мин. До предельных величин
развертывается активность гликолитических систем. Концентрация молочной
кислоты в крови превышает в отдельные моменты игры 100 мг%. Содержание
мышечного гликогена после игры снижается на 50-90%.
Следует отметить, что системообразующим фактором перестроек в
деятельности важнейших функциональных систем организма являются
особенности соревновательной деятельности футболистов различного игрового
амплуа. Для футболистов различного игрового амплуа есть определенный круг
количественных и качественных наиболее значимых технико-тактических
действий, которые предъявляют принципиально отличные требования к
двигательному аппарату и вызывают специфические реакции организма
футболистов на соревновательную нагрузку. Эти данные подтверждаются и
биоэнергетическими исследованиями. Установлено, что наиболее высоким
-
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анаэробным потенциалом обладают вратари. Защитники и нападающие имеют
одинаковые анаэробные алактатные возможности. Энергетические способности
игроков средней линии поля сдвинуты в сторону аэробной производительности.
Предельная напряженность соревнований, высокая эмоциональность
игровой деятельности, значительный объем двигательных действий скоростносилового характера и другие факторы приводят к тому, что процесс
восстановления важнейших систем организма затягивается до 48 часов. При
этом необходимо помнить о гетерохронности восстановительных процессов по
отдельным системам организма. Возможно, что некоторые функциональные
способности квалифицированных футболистов имеют еще более длительный
период восстановления. Вполне логично, что эффективность использования как
средств восстановления после официальной игры, так и средств воздействий
различной преимущественной направленности в ходе соревновательных
микроциклов органически связано с наличием данных об особенностях и
динамики восстановительных процессов по тому кругу качеств и способностей,
который определяет эффективность игровой деятельности квалифицированных
футболистов.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У
ФУТБОЛИСТОВ РАЗЛИЧНОГО АМПЛУА ПОСЛЕ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
Для оценки изменения специальной работоспособности и
функционального состояния футболистов после календарной игры, а также
динамики их восстановления через 24, 48, 72 и 96 часов использовались данные
педагогических и психофизических исследований по комплексу из 27
показателей.
Выделена достаточно большая группа показателей, позволяющих
охарактеризовать все то многообразие двигательных качеств, способностей и
характеристик функционального состояния, которые во многом определяют
эффективность соревновательной деятельности. Важнейшими группами
показателей при этом являются скоростно-силовые качества, различные виды
выносливости, координационные способности, психофизиологические
характеристики.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ У ИГРОКОВ РАЗЛИЧНОГО АМПЛУА
Сравнительные данные, представленные в таблице, свидетельствуют о
том, что по многим группам показателей у футболистов различного игрового
амплуа продолжительность периода восстановления неодинакова. Наиболее
близкими по временному диапазону восстановления являются нападающие и
игроки средней линии поля (четыре группы показателей с равной
периодичностью восстановления). У нападающих и защитников таких
характеристик две.
И, наконец, почти полное отсутствие единства процессов
восстановления отмечено у игроков средней линии поля и защитников.
Комплексные сравнительные данные показали, что в целом раньше всех
восстанавливаются защитники, позже всех – игроки средней линии поля и
незначительно раньше последних – нападающие. Это, несомненно, обуславливает
необходимость строго дифференцировать величину и направленность
тренировочной нагрузки в межигровых циклах по отношению к футболистам с
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различными функциональными обязанностями в команде, особенно с учетом
их двигательной и технико-тактической реализации в конкретной календарной
игре.
Таблица 1
Сравнительная характеристика периодов восстановления у
квалифицированных футболистов различного игрового амплуа
после соревновательных нагрузок
Группы показателей
1.Показатели,
характеризующие
скоростные способности
2.Показатели,
отражающие
скоростно-силовые качества
3.Показатели,
характеризующие
силовые возможности и степень их
реализации
4.Показатели, отражающие уровень
проявления
различных
видов
выносливости
5.Показатели состояния внутренней
среды организма
6.Показатели
для
оценки
координационных способностей.
7.Психофизические показатели
а) показатели переработки информации и внимания
б) показатели различных видов
двигательных реакций
в) показатели мышечного тонуса

Время восстановления и суперкомпенсации
соответствующих
способностей
и
функциональных механизмов (в часах)
нападающие полузащитники защитники
72-96
48-72

48

72-96
96

72-96

48-72
72-96

72

48-72

72

48-72

48-72

72

48-72

48-72

48-72

48

48-72

48-72

48

48-72

48-72

48

48-72

72-96

48

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оптимизация содержания соревновательных микроциклов с учетом
представленных данных в основном обеспечивает общую прогрессивную
тенденцию подготовки футболистов к очередному матчу. Достаточный уровень
физической работоспособности, по данным состояния сердечно-сосудистой
системы в день игры, отмечен почти в 90% случаев.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПОРТИВНОГО ВЫСТРЕЛА
Пятков В.Т.
Львовский государственный институт физической культуры
Аннотация. Обнаружена общая закономерность, характеризующая
эффективность технико-тактических действий стрелка, результативность
стрельбы и уровень подготовленности спортсмена: подготовленность
стрелка обусловлена обратнопропорциональными изменениями
пространственно-временных параметров проекции оружия в районе
прицеливания системы “стрелок-оружие-мишень”.
Ключевые слова: мишень, стрельба, техника, тактика, спорт.
Анотація. Пятков В.Т. Основні техніко-тактичні
характеристики спортивного пострілу. Виявлено загальну закономірність,
щ о характеризує ефективність техніко-тактичних дій стрілка,
результативність стрілянини і рівень підготовленості спортсмена:
підготовленість стрілка обумовлена зворотньопропорційними змінами
просторово-тимчасових параметрів проекції зброї в районі прицілювання
системи «стрілок-зброя-мішень».
Ключові слова: мішень, стрілянина, техніка, тактика, спорт.
Summary. Pjatkov V.T. The basic technical tactical characteristics of a
sports shot. The common law describing efficacyy of technical tactical actions a
finger, productivity of shooting and level of preparation of the sportsman is
found: the preparation a finger is caused by anatropic proportional changes of
regional - temporary parameters of a projection of weapons in district of an
aiming of system “ of fingers weapons a target ”.
Keywords: a target, shooting, engineering, tactics, sports.
Актуальность. Выполнение стрелковых упражнений осуществляется
в условиях относительно устойчивого состояния системы “стрелок-оружиемишень”, СОМ, в котором технико-тактические действия стрелка по завершению
выстрела (нажатию на спусковой крючок или выпуску стрелы) антагонистичны
технико-тактическим действиям по сохранению устойчивости системы.
Возникающие противоречия усилиями в завершающей фазе цикла выстрела
характеризуют проблемную ситуацию, в которой стрелок принимает решение о
завершении выстрела в условиях недостаточно устойчивого состояния системы.
В процессе стрельбы спортсмены ориентируются на проекцию мушки в районе
прицеливания и время выполнения упражнения.
В этой связи существует проблема определения необходимых
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пространственно-временных параметров системы “стрелок-оружие-мишень”,
достаточных для выполнения точного выстрела.
Последние исследования и публикации. Вопросы выполнения выстрела
рассматривались в системе и подсистеме “стрелок-оружие” [1-3], а наиболее
важные пространственно-временные характеристики системы “стрелок-оружиемишень” в спорте специально не исследовались.
Целью работы является определение основных параметров
завершающей фазы цикла выстрела в системе “стрелок-оружие-мишень”.
Сформулирована рабочая гипотеза о том, что изменения
пространственно-временных параметров системы “стрелок-оружие-мишень” в
завершающей фазе обработки спуска обусловлены подготовленностью
спортсмена и характеризуют результативность стрельбы.
К основным методам исследования относятся электронно-оптическая
регистрация пространственно-временных параметров завершающей фазы цикла
выстрела при помощи комплекса Scatt [4], анализ данных на разработанном нами
тренажерно-исследовательском стенде “движущаяся цель”, ТИСДЦ [5], который
состоит из комплекта спортивного лазерного, пневматического и огнестрельного
оружия, инфракрасного локатора со специальным программным обеспечением.
Отличается высокой точностью дистанционного определения пространственновременных параметров технико-тактических действий стрелка с учетом
перемещения мишени во время стрельбы, а также интерактивными свойствами.
Кроме того, использовались методы математико-статистической обработки
полученных результатов [6].
Основные результаты. Состояние системы СОМ, необходимое для
выполнения точного выстрела, обусловлено следующими основными
параметрами: 1) соответствующим пространственным положением проекции
мушки (прицела; канала ствола) в районе прицеливания (относительно
неподвижной, движущейся или быстролетящей мишени); 2) временем реакции
[7; 8] и обработки спуска (нажатия, завершением нажатия на спусковой крючок
или выпуска стрелы).
Изменения вертикальных или горизонтальных координат проекции
мушки в районе прицеливания во время обработки спуска характеризуют
движение точки прицеливания со скоростью Vm относительно мишени (при
отсутствии изменений пространственных координат Vm = 0).
Следовательно, скорость точки прицеливания, Vm является интегральным
критерием основных пространственно-временных параметров, характеризующих
состояние системы СОМ.
Произведена электронно-оптическая регистрация скорости точки
прицеливания у 31 высококвалифицированного стрелка-спортсмена (ЗМС,
МСМК, МС) во время контрольного тестирования на учебно-тренировочных
сборах (проанализировано 3200 зачетных выстрелов в олимпийских упражнениях
ВП-4 и ВП-6). Регистрируемый временной интервал составлял 1 сек. до момента
выстрела.
Выявлено, что скорость точки прицеливания изменяется от 9 до 21 мм/
сек. У мастеров спорта Vm = 15 – 19 мм/сек., у мастеров спорта международного
класса Vm = 12 - 14 мм/сек., а у финалистов Олимпийских игр Vm = 9 - 11 мм/сек.
На рис.1 показаны параметры стрельбы Дмитрия Мищенко,
зафиксированные 22.03.1998 г. Вертикальная шкала Х (справа) характеризует
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Vm, а горизонтальная Y – временной интервал за 1 сек. до выстрела.

Рис. 1. График движения точки прицеливания в фазе завершения выстрела
Из графика видно, что в момент принятия решения о завершении
выстрела, МПРЗВ (0.20 - 0.17 сек. до выстрела занимает латентный компонент
реакции стрелка при слежении) скорость точки прицеливания составляет 16 мм
/сек.
Анализ изменений пространственно-временных параметров системы
СОМ при помощи математико-статистической обработки результатов
исследования позволил с достаточной степенью достоверности (по t - критерию
Стьюдента, t = 1,960; n = 60, P < 0,05) установить следующие взаимосвязи
между элементами системы:
• изменение вертикальных координат проекции мушки системы “стрелокоружие” относительно мишени во время завершения выстрела
взаимосвязано с изменениями скорости движения точки прицеливания по
вертикальной оси мишени;
• изменение горизонтальных координат проекции мушки системы “стрелокоружие” относительно мишени во время завершения выстрела
взаимосвязано с изменениями скорости движения точки прицеливания по
горизонтальной оси мишени;
• изменение координат системы “стрелок-оружие” (в состоянии
устойчивости) относительно мишени (неподвижной; движущейся;
быстролетящей) во время завершения выстрела взаимосвязано с
изменениями скорости движения проекции мушки (прицела; дульного среза
канала ствола оружия) в районе прицеливания (по мишени; перед мишенью).
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Произведен сравнительный анализ результатов стрельбы, R со скоростью
точки прицеливания, Vm в МПРЗВ, который показал, что скорость точки
прицеливания в пределах 9 – 15 мм/сек. характеризует возможность попадания
пули в габариты 10,9 - 10,0 очков (использовалась мишень № 8).
Наличие таких параметров свидетельствует о высокой степени
подготовленности стрелка и характеризует высокую устойчивость системы СОМ
во время завершения цикла выстрела.
Характеристики цикла выстрела, к которым относятся пространственновременные параметры являются объективными в связи с тем, что они получены
при помощи высокотехнологических аппаратурных методик, аналитической
обработки компьютерными программами и не зависят ни от каких субъективных
факторов.
Таким образом, объективными критериями точного выстрела являются:
• пространственные параметры системы “стрелок-оружие-мишень”;
• временные параметры системы “стрелок-оружие-мишень”;
• скорость движения проекции мушки (прицела, ствола) в районе прицеливания
(на неподвижной мишени; перед движущейся мишенью; относительно
быстролетящих мишеней) в качестве интегрального критерия основных
пространственно-временных параметров системы “стрелок-оружиемишень” во время завершения выстрела.
Траектория точки прицеливания, которая характеризует устойчивость
системы СОМ, предоставляет возможность определить следующие
пространственно-временные параметры микро движений стрелка в завершающей
фазе цикла выстрела:
• отклонение пробоины от центра мишени по вертикали;
• отклонение пробоины от центра мишени по горизонтали;
• габарит мишени для оценки результата выстрела.
Качественный выстрел осуществляется в том случае, если стрелок
завершает нажатие на спусковой крючок (выпуск стрелы) в фазе относительной
устойчивости при совмещении средней точки попадания с центром мишени. В
этой связи решающее значение приобретает скорость движения проекции мушки
(прицельных приспособлений или дульного среза канала ствола) в районе
прицеливания. Оптимальный район прицеливания находится в неподвижной
мишени, перед движущейся мишенью или на расстоянии упреждения перед
быстролетящими мишенями. Важными являются и временные характеристики
момента принятия решения о завершении выстрела (о нажатии, о завершении
нажатия на спусковой крючок, о выпуске стрелы).
Пространственно-временные параметры завершающей фазы выстрела
характеризуют состояние подготовленности стрелка и обусловливают
результативность стрельбы, что характеризуется коэффициентом корреляции Vm
и R : r = -0,972 (R повышается с уменьшением Vm ).
Скорость движения точки прицеливания (мушки), V m во время
подготовки к завершению выстрела характеризует степень устойчивости
системы “стрелок-оружие-мишень”: чем меньше скорость движения точки
прицеливания по мишени во время завершения выстрела, тем выше
результативность стрельбы.
На основании установленных взаимосвязей определены следующие
специфические (частные) закономерности состояния системы “стрелок-оружие105

мишень”:
• количественные изменения временных параметров завершения выстрела
вызывают изменения результативности стрельбы.
• количественные изменения пространственных параметров системы
“стрелок-оружие” относительно мишени обратнопропорциональны
результативности стрельбы.
Через частные обнаруживается общая закономерность: изменение
пространственно-временных параметров системы “стрелок-оружие-мишень”
обусловливают изменения скорости проекции мушки в районе прицеливания. С
увеличением скорости проекции мушки результативность стрельбы
уменьшается.
Таким образом, количественные изменения пространственновременных параметров проекции оружия в районе прицеливания системы
“стрелок-оружие-мишень” обратнопропорциональны результативности
стрельбы. Они обусловлены качественными изменениями техникотактических действий спортсменов и характеризуют их подготовленность.
Чем меньше изменений указанных параметров происходит в завершающей фазе
цикла выстрела, тем выше результативность стрельбы: при V m = 0
результативность максимальна - спортивный снаряд (пуля, стрела, дробь)
попадает в центр мишени. В финальных сериях олимпийских упражнений по
пулевой стрельбе результат такого выстрела равен 10,9 очка.
Общая закономерность стрельбы характерна для больших групп явлений: в
стрельбе по неподвижным мишеням – 14 олимпийских упражнений, в стрельбе
по движущимся мишеням – 1 олимпийское упражнение, в стрельбе по
быстролетящим мишеням – 6 олимпийских упражнений.
Указанная обратнопропорциональная взаимосвязь проявляется в виде
тенденций и распространяется на всех людей, занимающихся стрельбой.
Выводы.
1). В доступной для нас литературе не обнаружено пространственно-временных
параметров системы “стрелок-оружие-мишень”, так как в ранее проводимых
исследованиях рассматривались характеристики системы “стрелок-оружие”
в связи с недостаточным аппаратно-программным обеспечением.
2). Разработанный нами тренировочно-исследовательский стенд “движущаяся
цель”, ТИСДЦ обеспечивает регистрацию пространственно-временных
параметров с учетом перемещения мишени во время стрельбы. ТИСДЦ
состоит из комплекта спортивного лазерного, пневматического и
огнестрельного оружия, инфракрасного локатора и программнокомпьютерного обеспечения. Отличается высокой точностью анализа
технико-тактических действий стрелка и свойством работы в интерактивном
режиме.
3). При помощи ТИСДЦ и системы Scatt определены основные пространственновременные параметры системы СОМ в завершающей фазе прицеливания.
К ним относятся вертикальные координаты оружия относительно района
прицеливания, горизонтальные координаты оружия относительно района
прицеливания и временной интервал между моментом принятия стрелком
решения о завершении выстрела и собственно выстрелом, а также скорость
движения проекции мушки в районе прицеливания, координаты попаданий и
результативность стрельбы с точностью 0,1 габарита мишени (0,05 мм).
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4). Получены новые данные:
• скорость движения мушки Vm в районе прицеливания является объективным
интегральным критерием устойчивости системы СОМ (при абсолютной
устойчивости Vm = 0);
• необходимыми условиями для ведения высокорезультативной стрельбы на
уровне 10,0 - 10,9 очков являются граничные значения скорости движения
мушки Vm = 12 - 15 мм/сек. и Vm = 9 - 12 мм/сек. соответственно.
5). В завершающей фазе цикла выстрела выявлены объективно существующие,
повторяющиеся существенные связи между скоростью проекции мушки в
районе прицеливания и результатами стрельбы, r = -0,972.
6). Обнаружена общая закономерность, характеризующая эффективность
технико-тактических действий стрелка, результативность стрельбы и уровень
подготовленности спортсмена: подготовленность стрелка обусловлена
обратнопропорциональными изменениями пространственно-временных
параметров проекции оружия в районе прицеливания системы
“стрелок-оружие-мишень”.
7). Полученные данные развивают и уточняют результаты ранее проведенных
исследований специфики зрительно-двигательной деятельности человека.
8). Экстраполяция результатов исследований в сферу военно-прикладных
многоборий позволит объективизировать критерии технико-тактических
действий спортсменов.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
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