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ОЦІНКА РІВНЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
КОМБІНАЦІЙ УДАРІВ БОКСЕРІВ
Нікітенко С.А.
Львівська комерційна академія
Анотація. Дослідження спрямоване на пошук об’єктивного критерію оцінки
підготовленості боксерів різної кваліфікації на основі показників швидкісносилових компонентів техніки ударів у структурі індивідуальних комбінацій.
Ключові слова: індивідуальна комбінація ударів, швидкісно-силові компоненти
техніки ударів у структурі комбінації, щільність взаємозв’язку.
Ан нотаци я.
Никитенко С.А.
Оцен ка
уровня
подготов лен ности
индивидуальных комбинаций ударов боксёров. Исследование направлено на
поиск объективного критерия оценки подготовленности боксёров различной
квалификации на основе показателей скоростно-силовых компонентов техники
ударов в структуре индивидуальных комбинаций.
Ключевые слова: индивидуальная комбинация ударов, скоростно-силовые
компоненты техники ударов в структуре комбинации, теснота взаимосвязи.
Annotation. Nikitenko S.A. The appreciation of the boxers“ level of readiness
in individual combinations of blows. The investigation is devoted to searching of
the objective criteria for appreciation the skilled boxers“ readiness on the speedpower components of blow technique in the structure of individual combination
basis.
Keywords: individual combination of blows, speed-power components of blow
technique in the structure of combination, closeness of the relationship.

Постановка проблеми. Ефективність підготовки спортсменів
залежить від визначення їхнього стану на основі об’єктивних критеріїв
підготовленості з подальшою своєчасною корекцією складових
тренувального процесу. На успіх змагальної діяльності боксерів більшою
мірою впливає ефективне застосування індивідуальних комбінацій ударів.
Дана стаття написана у відповідності до теми 1.2.10 «Формування
компонентів підготовленості кваліфікованих єдиноборців на етапі
максимальної реалізації індивідуальних можливостей» Зведеного плану
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2001-2005
рр. Держкоммолодьспорттуризму України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Критерієм
підготовленості комбінацій ударів є рівень показників сили та швидкості
цих ударів, їхнє співвідношення у структурі комбінації на певному етапі
підготовчого періоду [1]. Дослідження швидкісно-силових компонентів
техніки ударів у структурі комбінацій за допомогою хронодинамометру
дозволило вимірити силу і час кожного удару сполучення [3]. Аналіз
спеціальної літератури свідчить про недостатню дослідженість швидкісносилових компонентів техніки ударів у структурі комбінацій на сучасному
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етапі розвитку аматорського боксу [2]. Отже, актуальним є визначення
таких факторів у структурі комбінацій ударів боксерів, які найбільшою
мірою характеризуватимуть рівень їхньої підготовленості на певному етапі
підготовчого періоду, а також підлягатимуть корекції під час тренувального
процесу.
Метою дослідження було визначення об’єктивних критеріїв
оцінки рівня підготовленості індивідуальних комбінацій ударів
кваліфікованих боксерів.
До основних завдань роботи поставлено дослідити динаміку
швидкісно-силових компонентів техніки ударів комбінацій, які найбільш
застосовуються боксерами впродовж підготовчого періоду. На основі
порівняльного аналізу цих показників у боксерів різної кваліфікації
визначити критерії оцінки їхньої підготовленості.
Результати дослідження. Дослідження швидкісно-силових
компонентів техніки ударів у структурі комбінацій здійснювалося завдяки
застосуванню хронодинамометру [3], який дозволяє вимірювати силу і
час кожного удару сполучення. В дослідженні хронодинамометрії ударів
прийняли участь 23 боксера високої кваліфікації (майстрів спорту – 19,
майстрів спорту міжнародного класу – 4), а також 22 боксера середньої
кваліфікації (кандидатів у майстри спорту – 9, першорозрядників – 13).
Після стандартної розминки боксер розташовувався на дальній
дистанції до спеціалізованого снаряду (боксерської груши), поєднаного з
хронодинамометром і виконував 30-35 спроб комбінації ударів у режимі,
максимально наближеному до змагального. Це дозволяє визначати силу і
час ударів, а також взаємозв’язки між їхніми показниками в структурі
комбінації.
Для визначення відсотку реалізації сили кожного удару в
сполученні фіксувалася максимальна сила поодиноких ударів. Даний підхід
надає можливість аналізувати рівень зусиль у кожному з ударів певної
комбінації та характеризувати особливості техніки ударів боксерів різної
кваліфікації. Тестування проведено на початку та в кінці підготовчого
періоду.
Для визначення комбінацій ударів, якими часто користуються
боксери, а також з яких формують, саме, індивідуальні комбінації,
здійснено опитування 187 боксерів, з яких 64 високої кваліфікації та 123
середньої кваліфікації. Встановлено, що індивідуальні комбінації боксери
формують з двох-трьох ударів. З двоударних комбінацій найбільша увага
приділяється сполученню прямих ударів лівою-правою рукою, а також
прямого правою-збоку лівою (Табл. 1).
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Таблиця 1
Застосування індивідуальних двоударних комбінацій кваліфікованими
боксерами, %
Комбінації ударів
Прямий правою, збоку лівою
Прямі лівою-правою
Знизу лівою, збоку правою
Знизу правою, збоку лівою
Прямі правою-лівою
Збоку правою, знизу лівою
Прямий правою, знизу лівою

Кваліфікація боксерів
Висока
Середня
(n = 64)
(n = 123)
55
63
15
18
8
7
8
2
6
2
5
3
3
5

Саме вказані комбінації відзначаються спрощеним характером
виконання та високою ефективністю застосування [4]. Комбінацією ударів
з прямого правою та збоку лівою користуються 55% боксерів високої
кваліфікації та 63% боксерів середньої кваліфікації. Застосуванню інших
двоударних комбінацій приділяється значно менша увага (Табл. 1).
З триударних індивідуальних комбінацій найбільшої уваги
приділяється сполученню прямих лівою-правою, збоку лівою. Її
застосовують 47% боксерів високої кваліфікації та 65% боксерів середньої
кваліфікації (Табл. 2). Інші триударні сполучення застосовує менша
кількість боксерів, про що свідчать педагогічні спостереження та
опитування спортсменів.
Таблиця 2
Застосування індивідуальних триударних комбінацій кваліфікованими
боксерами, %
Комбінації ударів
Прямі лівою-правою, збоку лівою
Знизу правою-лівою, збоку правою
Прямі лівою-правою-лівою
Прямий правою, збоку лівою, прямий
правою
Знизу лівою-правою, збоку лівою
Збоку лівою, прямий правою, збоку лівою
Знизу правою, збоку лівою-правою
Прямі правою-лівою-правою

Кваліфікація боксерів
Висока
Середня
(n = 64)
(n =123)
47
65
11
3
9
7
9
7
8
6
6
4

3
5
5
5

Аналіз показників швидкісно-силових компонентів техніки
5

триударної комбінації (прямі лівою-правою, збоку лівою), яка
вимірювалася на початку підготовчого періоду свідчить, що боксери
високої кваліфікації з вірогідно більшою силою та меншим часом
виконують удари даного сполучення, ніж боксери середньої кваліфікації
(Табл. 3).
Таблиця 3
Сила та час триударної комбінації (прямі лівою-правою, збоку лівою)
у боксерів високої та середньої кваліфікації на початку підготовчого
періоду
Кваліфікація
боксерів
Висока
x
(n=23)
V%

Сила ударів, у.о.
F1
F2
F3
0,61
1,78
2,07
14
12
13

Середня
(n=22)

0,52
19
>0,05

x
V%

P

1,67
11
<0,05

1,96
15
<0,05

Час ударів, мс
t1
t2
172
186
8
7
188
7
<0,001

221
6
<0,001

Реалізація сили ударів,%
F1
F2
F3
32
74
91
29

79

94

Боксери обох кваліфікаційних груп намагаються з максимальною
силою виконати другий і третій удари комбінації, про що свідчить відсоток
реалізації сили ударів (за 100% приймалася максимальна сила поодиноких
ударів). Показники сили поодиноких ударів у боксерів високої кваліфікації
також вірогідно вищі (Табл. 4).
Таблиця 4
Сила поодиноких ударів (у.о.) у боксерів високої та середньої
кваліфікації на початку та в кінці підготовчого періоду
Кваліфікація
боксерів

Початок підготовчого періоду
прямий
прямий
збоку
лівою
правою
лівою
1,91
2,41
2,27
17
16
10

Кінець підготовчого періоду
прямий
прямий
збоку
лівою
правою
лівою
2,35
2,99
3,14
14
12
11

Висока
(n=23)

V%

Середня
(n=22)

x

1,79

2,11

2,09

2,04

2,61

2,36

V%

19
<0,05

18
<0,01

13
<0,01

20
<0,01

18
<0,001

15
<0,001

P

x

Аналіз отриманих показників швидкісно-силових компонентів
техніки ударів зазначеної комбінації в кінці підготовчого періоду показав,
що боксери високої кваліфікації з вірогідно більшою силою виконують
останній удар даного сполучення, в порівнянні із боксерами середньої
кваліфікації (Табл. 5).
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Таблиця 5
Сила та час триударної комбінації (прямі лівою-правою, збоку лівою)
у боксерів високої та середньої кваліфікації в кінці підготовчого
періоду
Кваліфікація
боксерів
Висока
(n=23)

V%

Середня
(n=22)

V%

P

x
x

Сила ударів, у.о.

Час ударів, мс

F1
0,68
11

F2
1,98
17

F3
2,30
14

t1
156
8

t2
174
6

0,74
24
>0,05

1,79
16
>0,05

2,10
12
<0,01

180
8
<0,001

216
10
<0,001

Реалізація сили
ударів,%
F1
F2
F3
28
66
73
37

68

89

При цьому висококваліфіковані боксери, в порівнянні із
боксерами середньої кваліфікації, спроможні значно збільшити силу
кожного удару сполучення, про що свідчать показники сили поодиноких
ударів (Табл. 4). Показник реалізації сили третього удару даної комбінації
у боксерів високої кваліфікації значно нижчий, ніж у боксерів середньої
кваліфікації (Табл. 5). Тобто, боксери високої кваліфікації у стані набуття
спортивної форми знижують силу третього удару сполучення до
оптимального рівня його виконання, за рахунок чого підвищують швидкість
ударів комбінації. Отже, ефективність виконання комбінації залежить не
від максимального прояву сили ударів, а від оптимального поєднання
швидкості та сили ударів у структурі певного сполучення.
Паралельно із цим встановлено, що з підвищенням підготовленості
боксерів у структурі дво-триударної індивідуальної комбінації утворюються
взаємозв’язки між певними ланками даного сполучення і
супроводжуються підвищенням їхньої щільності у кінці підготовчого
періоду (Табл. 6).
Боксери середньої кваліфікації відрізняються від боксерів високої
кваліфікації тим, що в них не встановлено взаємозв’язків між силою і часом
ударів у структурі комбінації. У боксерів цієї кваліфікації встановлено
взаємозв’язки у структурі комбінації тільки окремо між показниками сили,
або часу ударів.
Висновки. Отримані результати досліджень дозволяють зробити
припущення, що динаміка щільності взаємозв’язків між певними
швидкісно-силовими компонентами техніки ударів у структурі комбінації
може відображати одну із складових, яка характеризує рівень
спеціалізованого відчуття боксерів на етапах підготовчого періоду.
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Таблиця 6
Щільність взаємозв’язків (r) між швидкісно-силовими компонентами
техніки ударів у структурі триударної комбінації на початку та в
кінці підготовчого періоду в боксерів високої та середньої
кваліфікації
Період
підготовки

Кваліфікація
боксерів

Початок

Висока (n=23)
Середня (n=22)

Кінець

Висока (n=23)
Середня (n=22)

Взаємозв’язки між швидкісно-силовими
компонентами техніки ударів у структурі комбінації
між силою
між
між силою та
ударів
інтервалами
інтервалами часу
часу ударів
ударів
0,485
0,494
0,460
0,433
0,478
0,649
0,597

0,678
0,574

0,592
-

Примітка. Р<0,05 - 0,001
Поглиблене вивчення спеціалізованого відчуття боксерів на основі
показників щільності взаємозв’язків між швидкісно-силовими
компонентами техніки ударів у структурі індивідуальних комбінацій
потребує додаткових досліджень.
1.
2.

3.

4.
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ДОСЛІДЖЕННЯ БІОМЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
КІСТЯКОВИХ М’ЯЗІВ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РЕГУЛЯЦІЇ
ВЕРТИКАЛЬНОЇ ПОЗИ ЛЮДИНИ ПІД ВПЛИВОМ ФІЗИЧНИХ
ВПРАВ
Носко М.О.
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченко
Анотація. В статті представлені результати досліджень з вивчення впливу
фізичних вправ різної дидактичної спрямованості стосовно вектора гравітації
на біомеханічні властивості кістякових м′язів та рухову функцію хребта людини.
Ключові слова: ортоградна поза, кістякові м′язи, рухова функція.
Аннотация. Носко Н.А. Исследование биомеханических свойств скелетных
мышц, участвующих в регуляции вертикальной позы человека под воздействием
физических упражнений. В статье представлены результаты исследований по
изучению влияния физических упражнений различной дидактической
направленности относительно вектора гравитации на биомеханические
свойства скелетных мышц и двигательную функцию позвоночника человека.
Ключевые слова: ортоградная поза, скелетные мышцы, двигательная функция.
Annotation. Nosko N.A. Research of biomechanical properties of skeletal muscles
participating in a regulation of an erect posture of the man under effect of physical
exercises. In clause the results of researches on learning influence of physical
exercises various didactical of trend concerning a vector of gravitation on
biomechanical properties of skeletal muscles and motorial function of a column of
the man represented.
Keywords: ortograd pose, skeletal muscles, motorial function.

Постановка проблеми. У підтримці й збереженні вертикальної пози
людини ведучу роль грають хребет і зв’язані з ним структури. Зовнішній
вплив на організм викликає в ньому функціональні й структурні зміни, і
найбільший ступінь структурних і функціональних перетворень в організмі
виявляється у людини в зв’язку з ортоградною статикою. Застосовувані
дотепер з метою вивчення й оцінки стану хребта людини методи
зовнішнього огляду й антропометричних досліджень не дають повноцінної
картини про характер зміни біомеханічних властивостей м’язів і потребують
подальших більш широких досліджень.
Робота виконана згідно загального плану наукових досліджень
Чернігівського державного педагогічного університету.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Хребет людини і
зв’язані з ним структури пов’язані з антигравітаційною, тобто спрямованою
проти сили ваги, роботою кожного з елементів хребта [6]. Однак, зберігаючи
загальні звичні властивості для людини, постава може змінюватися під
впливом різних факторів [1, 2]. При заняттях фізичною культурою і спортом
організм людини під впливом тренувальних вправ пристосувально формує
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в собі адекватні відбивні процеси [3, 5]. Дані літератури свідчать про те, що
застосовувані дотепер з метою вивчення й оцінки стану хребта людини
методи зовнішнього огляду й антропометричних досліджень не дають
повноцінної картини про характер зміни біомеханічних властивостей м’язів.
Аналіз літературних джерел свідчить про відсутність даних про
взаємозв’язок між якісними характеристиками стану м’язів, які беруть
участь у підтримці вертикальної пози, і просторовими характеристиками
ортоградного положення.
Метою досліджень було вивчення впливу фізичних вправ різної
дидактичної спрямованості стосовно вектора гравітації на рухову функцію
хребта людини.
Організація і методи досліджень. Для визначення впливу
фізичних вправ на біомеханічні властивості м’язів, що забезпечують
ортоградну позу людини, досліджувалися особи, які займаються фізичними
вправами, що моделюють умови підвищеної гравітації (штангісти n – 32),
особи, які займаються фізичними вправами, що моделюють умови
зниженої гравітації (плавці n – 32) і контрольна група випробуваних – особи,
що не займаються (n – 45). Реакції кістякової мускулатури випробуваних
фіксувалися методом міотонографії. При цьому визначалися частотноамплітудні параметри наступних великих кістякових м’язів: m.trapezius,
m.erector spinae, m.gluteus maximus, m.biceps femoris, m.gastrocnemius.
Реєструвалися частоти коливань м’язів у напруженому (fн, Гц) і
розслабленому (fр, Гц) станах, різниця яких (fн – fр, Гц) характеризує
скорочувальну здатність м’язів; індекс твердості м’язів (IF, в умовних
одиницях); індекс їх демпферності (IQ, в умовних одиницях).
Результати досліджень. У табл. 1 представлені характеристики
індексу твердості м’язів випробуваних, а також введений нами показник
симетрій, який визначається як відношення меншого за абсолютною
величиною індексу твердості визначеного м’яза до більшого за величиною
індексу твердості відповідного м’яза, виражене у відсотках. Наприклад,
ступінь симетрій для трапецієподібного м’яза визначалася як (0.73/1.10) x
100% =56 %.
Індекс твердості правого трапецієподібного м’яза і правого
великого сідничного м’яза має найбільш високі значення у штангістів (1,03
у.о. для правого трапецієподібного м’яза і 1,00 у.о. для правого великого
сідничного м’яза відповідно). Більш низькі значення індексу твердості цих
м’язів у плавців – 0,73 у.о. для правого трапецієподібного м’яза і 0,56 у.о.
для правого великого сідничного м’яза. У той же час індекс твердості для
лівого трапецієподібного м’яза і лівого великого сідничного м’яза вище в
штангістів, ніж у плавців – 1,10 у.о. для лівого трапецієподібного м’яза
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штангістів і 0,90 у.о. для цього ж м’яза плавців, відповідні показники індексу
твердості лівого великого сідничного м’яза – 0,90 у.о. для штангістів і 0,70
у.о. для плавців.
Таблиця 1
Показники індексу твердості (IF, умовні одиниці) досліджуваних
м’язів випробуваних

литковий м'яз (m.gastrocnemius)

0,73**

1,10**

**

*

0,66

**

0,56

**

1,03

**

0,47

1,10

**

0,90

**

1,40

0,50

*

права

ліва

56

1,03**

0,90*

60

**

*

**

**

**

62
73
94

0,63

**

1,00

**

0,37

**

0,43

0,60
0,70
0,70
0,40

права

ліва

Ступінь
симетрій
(%)

м'яз, що випрямляє хребет
(m.erector spinae)
великий сідничний м'яз (m.gluteus
maximus)
двоголовий м'яз стегна (m.biceps
femoris)

ліва

Ступінь
симетрій
(%)

трапецієподібний м'яз (m.trapezius)

права

Індекс твердості IF.у.о
Контрольна
група

Плавці

Ступінь
симетрій
(%)

ДОСЛІДЖУВАНІ М'ЯЗИ

Штангісти

84

0,83

0,50

60

95

0,70

0,50

71

70

0,52

0,80

65

52

0,63

0,60

95

93

0,49

0,60

81

Примітка: 1. * – немає достовірних розходжень;
2. ** – розходження достовірні.
Показники індексу твердості м’яза, що випрямляє хребет,
розподілилися в такий спосіб: найвище значення – 1,10 у.о. у відповідного
лівого м’яза штангістів, потім 0,70 у.о. у правого м’яза контрольної групи,
0,66 у.о. – правого м’яза штангістів, 0,63 у.о. і 0,60 у.о. відповідно в правого
і лівого м’язів плавців і 0,50 у.о. у лівого м’яза контрольної групи. Індекс
твердості двоголового м’яза стегна має найбільше значення у штангістів –
1,03 у.о. і 1,40 у.о. відповідно для правого і лівого м’язів. Потім іде лівий
двоголовий м’яз плавців – 0,70 у.о., але показники індексу твердості правого
двоголового м’яза стегна плавців – 0,37 у.о. – нижче, ніж відповідні показники
правого і лівого зазначеного м’яза в осіб, які не займаються спортом – 0,63
у.о. і 0,60 у.о. відповідно. Для литкового м’яза показники індексу твердості
розподілилися в такий спосіб: найвищі значення в осіб, що не займаються
спортом – 0,49 у.о. і 0,60 у.о. відповідно, більш низькі значення у штангістів
– 0,47 у.о. і 0,50 у.о. і найнижчі в плавців – 0,43 у.о. і 0,40 у.о.
Ступінь симетрій індексу твердості досліджуваних м’язів штангістів,
плавців і контрольної групи ілюструється рисунком 1.
Слід зазначити, що за ступенем симетрій індексу твердості для
трапецієподібного, великого сідничного м’язів і м’яза, що випрямляє хребет,
найбільш високі показники у плавців (84 %, 70 % і 95 % відповідно), потім
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ідуть особи, які не займаються спортом (60 %, 65 % і 71 % відповідно), на
останньому місці – штангісти (56 %, 62 % і 60 %).
Для ступеня симетрій індексу твердості двоголового м’яза стегна
найвищі показники в контрольній групі випробуваних (95 %), більш низькі
показники у штангістів (73 %) і найнижчі показники у плавців (52 %).
100

ступінь симетрій (%)

90
80
70
60
50
40
m.trapezius

m.erector spinae

штангісти

m.gluteus major

плавці

m.biceps femoris

m.gastrocnemius

контрольна група

Рис. 1. Ступінь симетрій індексу твердості досліджуваних м’язів
випробуваних
Для литкового м’яза ступінь симетрій індексу твердості
спостерігається у штангістів (94 %), у плавців цей показник на 1% нижче і
складає 93 %. Найнижчий показник виявляється у осіб контрольної групи
(81 %).
Таким чином, можна зробити висновок про те, що заняття важкою
атлетикою поліпшують твердість лівого трапецієподібного і лівого великого
сідничного м’язів, м’яза, що випрямляє хребет, двоголового м’яза стегна і
литкового м’яза – розходження статистично достовірне між показниками
твердості штангістів і контрольної групи для всіх зазначених м’язів (P<0,05),
за винятком лівого м’яза, що випрямляє хребет, і лівого литкового м’яза.
Плавання поліпшує твердість правого трапецієподібного і правого великого
сідничного м’язів – розходження статистично достовірне між показниками
твердості штангістів і контрольної групи для всіх зазначених м’язів (P<0,05).
При цьому спостерігається: якщо у плавців і осіб контрольної
групи цей показник має хвилеподібну динаміку, то у штангістів від
трапецієподібного до литкового м’яза збільшується (рис. 1).
У дослідженнях біомеханічних властивостей м’язів також
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вимірювалися показники демпферності м’язів, які беруть участь у регуляції
ортоградної пози тіла людини. Найменші величини індексу демпферності
м’язів характеризують більш високий рівень спеціальної підготовленості
спортсменів [1, 4 та ін.].
У результаті вимірів індексу демпферності правого і лівого
трапецієподібного м’язів, правого і лівого м’язів, які випрямляють хребет,
правого і лівого великих сідничних м’язів, правого і лівого двоголових м’язів
стегна, а також правого і лівого литкових м’язів визначалася ступінь симетрій
між правим і лівим м’язами випробуваних. Характеристики демпферності
трапецієподібного м’яза представлені на рис. 2. З рисунка видно, що
найкращі показники демпферності як правого, так і лівого
трапецієподібного м’яза спостерігалися у плавців – 1,03 у.о. для правого і
0,8 у.о. для лівого. Майже такі ж значення для правого трапецієподібного
м’яза мали штангісти – 1,04 у.о., але демпферність лівого м’яза штангістів
нижча, ніж у контрольній групі – 1,4 у.о. у штангістів, що на 75 % нижче,
ніж у плавців, і 1,2 у.о. у контрольній групі, що, відповідно, на 50 % нижче,
ніж у плавців. Контрольна група показала величину індексу демпферності
правого трапецієподібного м’яза 1,13 у.о., що на 9,7 % нижче, ніж у плавців.
індекс демпферності (IQ,y.о.)

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

штангісти

плавці

контрольна група

Рис. 2. Середня величина індексу демпферності лівого і правого
трапецієподібного м’язів
У табл. 2 також приведена різниця між індексом демпферності
правого і лівого трапецієподібного м’яза – найбільша різниця між
демпферністю правого і лівого м’яза у штангістів – 0,36 у.о. і, відповідно,
ступінь симетрій у них найменша – 74 %.
Менша різниця демпферності правого і лівого трапецієподібного
м’яза у плавців – 0,23 у.о. і відповідно в них ступінь симетрій – 78 %.
Найменша різниця між цими м’язами у осіб, які не займаються спортом, –
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0,07 у.о., тобто у них спостерігається найбільша симетрія – 94 %.
Таблиця 2
Характеристика індексу демпферності трапецієподібного м’яза
досліджуваних
Досліджувані

Індекс демпферності
IQ.у.о.

Різниця

Ступінь
симетрій
в%

права

ліва

Штангісти

1,04**

1,4*

0,36

74

Плавці

1,03**

0,8**

0,23

78

Контрольна група

1,13

1,2

0,07

94

Примітка: 1. * – немає достовірних розходжень;
2. ** – розходження достовірні.
На рис. 3 представлено індекс демпферності м’яза, який випрямляє
хребет. Найкращі показники демпферності правого м’яза у плавців – 0,73
у.о., у штангістів – 1,11 у.о. (на 52,1 % гірше, ніж у плавців) і в контрольній
групі – 1,14 у.о. (на 56,1 % гірше, ніж у плавців).
індекс демпферності (IQ,y.о.)

1,6
1,4
1,2
1

ліва
права

0,8
0,6
0,4
0,2
0

штангісти

плавці

контрольна група

Рис. 3. Середня величина індексу демпферності м’яза, який випрямляє
хребет
Але демпферність лівого м’яза, який випрямляє хребет, найкраща
в контрольній групі – 1,2 у.о.; у плавців цей показник дорівнює 1,4 у.о. (на
16,6 % гірше, ніж у контрольній групі), у штангістів, відповідно, – 1,5 у.о. (на
25,0 % гірше, ніж у контрольній групі).
У таблиці 3 також приводиться різниця індексу демпферності м’язів
і, відповідно, ступінь їх симетрій. Найбільша різниця між демпферністю
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м’язів у плавців 0,67 у.о. (у них ступінь симетрій всього 52 %), потім йдуть
штангісти (їх різниця 0,39 у.о., а ступінь симетрій 74 %). Найменша різниця
в контрольній групі – 0,06 у.о. і, відповідно, ступінь симетрій – 95 %.
Таблиця 3
Характеристика індексу демпферності м’яза, який випрямляє хребет
Досліджувані

Індекс демпферності
IQ.у.о.

Різниця

Ступінь
симетрій
в%

права

ліва

Штангісти

1,11*

1,5**

0,39

74

Плавці

0,73**

1,4**

0,67

52

Контрольна група

1,14

1,2

0,06

95

Примітка: 1. * – немає достовірних розходжень;
2. ** – розходження достовірні.
На рис. 4 представлені показники демпферності великого
сідничного м’яза плавців, штангістів і осіб, які не займається спортом. Для
правого м’яза, як і раніше, найкраща демпферність у плавців – 0,5 у.о.;
демпферність цього ж м’яза в контрольній групі дорівнює 0,78 у.о., що на
56 % гірше, у штангістів цей показник дорівнює 1,1 у.о., що більш ніж у два
рази перевищує його величину в плавців – на 120 %. Лівий м’яз має
найкращу демпферність у штангістів – 0,8 у.о., дещо гірше у плавців – 1,1
у.о., що відрізняється на 37,5 % і 1,2 у.о. у контрольній групі, тобто на 50 %
гірше, ніж у штангістів.
індекс демпферності (IQ,y.о.)

1,4
1,2

права

1
0,8

ліва

0,6
0,4
0,2
0

штангісти

плавці

контрольна група

Рис. 4. Середня величина індексу демпферності лівого і правого
сідничного м’язів
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Як видно з таблиці 4, у плавців найменша симетрія – 45 %, різниця
між м’язами – 0,6 у.о. Найбільша симетрія у штангістів – 72 %, відповідна
різниця індексу демпферності – 0,3 у.о. і посередині знаходиться контрольна
група – 65 %, різниця – 0,42 у.о.
Таблиця 4
Характеристика індексу демпферності великого сідничного м’яза
досліджуваних
Індекс демпферності
IQ.у.о.

Досліджувані

Різниця

Ступінь
симетрій
в%

права

ліва

Штангісти

1,10**

0,8**

0,3

72

Плавці

0,50**

1,1**

0,6

45

Контрольна група

0,78**

1,2**

0,42

65

Примітка:

**

– розходження достовірні.

На рис. 5 представлено індекс демпферності двоголового м’яза
стегна. Аналізуючи його, необхідно відзначити, що також, як і демпферність
великого сідничного м’яза, демпферність правого двоголового м’яза
найкраща у плавців – 0,6 у.о., у штангістів – 0,81 у.о. (на 35 % гірше) і майже
така ж у контрольній групі – 0,85 у.о. Показники демпферності лівого
двоголового м’яза стегна найкращі у штангістів – 0,8 у.о., у контрольній
групі – 1,0 у.о. (на 25 % вище) і у плавців – 1,2 у.о. (на 56,2 % вище, ніж у
штангістів).
індекс демпферності (IQ,y.о.)

1,4
1,2
1
0,8

ліва
права

0,6
0,4
0,2
0

штангісти

плавці

контрольна група

Рис. 5. Середня величина індексу демпферності двоголового м’яза
стегна
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Ступінь симетрій індексу демпферності двоголового м’яза стегна
найбільша у штангістів – 99 %, різниця в демпферності правого і лівого
м’язів – всього 0,01 у.о. (табл. 5). Найменша симетрія м’язів у плавців – 50
%, різниця – 0,6 у.о., контрольна група займає проміжне положення – 85 %
з різницею 0,15 у.о.
Таблиця 5
Характеристика індексу демпферності двоголового м’яза стегна
досліджуваних
Індекс демпферності
IQ.у.о.

Досліджувані

Різниця

Ступінь
симетрій
в%

права

ліва

Штангісти

0,81**

0,8**

0,01

99

Плавці

0,60**

1,2**

0,60

50

Контрольна група

0,85**

1,0**

0,15

85

Примітка:

**

– розходження достовірні.

У таблиці 6 представлені показники індексу демпферності
литкового м’яза, при цьому найкращий індекс правого литкового м’яза
спостерігається у плавців – 0,53 у.о., далі йде контрольна група з індексом
демпферності – 0,86 у.о. (на 62 % вище) і найвищі показники у штангістів –
0,9 у.о. (на 69,8 % гірше, ніж у плавців).
Таблиця 6
Характеристика індексу демпферності литкового м’яза
досліджуваних
Досліджувані

Індекс демпферності
IQ.у.о.

Різниця

Ступінь
симетрій
в%

права

ліва

Штангісти

0,9**

0,8**

0,1

88

Плавці

0,53*

1**

0,47

53

Контрольна група

0,86

1

0,14

86

Примітка: 1. * – немає достовірних розходжень;
2. ** – розходження достовірні.
Демпферність лівого литкового м’яза найкраща у штангістів – 0,8
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у.о., а у плавців і контрольній групі цей показник однаковий – 1,0 у.о. (на 25
% вище, ніж у штангістів). Ступінь симетрій правого і лівого литкових м’язів,
як і раніше, найбільша у штангістів – 88 % (різниця в індексі демпферності
– 0,1 у.о.), потім йде контрольна група – 86 % (різниця – 0,14 у.о.) і найменший
ступінь симетрій у плавців – 53 % (різниця – 0,47 у.о.).
Результати дослідження показують на фундаментальній основі,
що заняття фізичними вправами в умовах зниженої гравітації (плавання)
впливає позитивно на показники індексу демпферності досліджуваних
м’язів.
Висновки. Взаємодіючи з навколишнім середовищем, людина
надає руху своїй руховій системі. При цьому рухові процеси у відповідних
зовнішніх умовах роблять значні впливи, накладаючи істотний відбиток на
будову її тіла.
Отримані нами результати показали, що топографія тонусу м’язів,
які беруть участь у регуляції вертикальної пози, залежить від спрямованості
впливу фізичних вправ щодо вектора гравітації тіла людини таким чином,
що фізичні вправи, які моделюють умови підвищеної гравітації, підвищують
твердість лівого трапецієподібного м’яза, м’яза, який випрямляє хребет,
сідничного, двоголового м’яза стегна і литкового м’яза, а фізичні вправи,
які моделюють умови зниженої гравітації, поліпшують твердість правого
трапецієподібного і правого великого сідничного м’язів. При цьому було
встановлено, що цей показник від трапецієподібного до литкового м’яза у
плавців і в контрольній групі має хвилеподібну динаміку, а у штангістів має
динаміку по зростанню.
Результати досліджень підтверджують той факт, що гравітаційне
поле Землі, а також фізичні вправи, які моделюють умови як підвищеної,
так і зниженої гравітації, закономірно впливає на формування осьового
кістяка людини.
Розглянуті у статті проблеми потребують більш глибокого
дослідження з урахуванням факторів впливу на хребет людини і зв’язаних з
ним структур зовнішніх сил (впилив конструкції спортивного знаряддя,
спортивного обладнання) з метою оптимізації тренувального процесу.
1.

2.
3.
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ОЦІНКА СТАНУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ СУМСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Старченко С.О.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Анота ція. У роботі подан і результати рівня розвитку фізичних якостей
студентів. Наведені дані свідчать про необхідність пошуку нових ефективних
методів та засобів фізи чної культури з метою підви щен ня фізичн ої
підготовленості.
Ключові слова: фізична підготовленість, зміцнення здоров’я, розумова робота,
методи, засоби.
Аннотация. Старченко С.А. Оценка состояния физической подготовленности
студентов физико-математического факультета Сумского государственного
педагогического университета. В работе представлены результаты уровня
ра зви тия фи зич ески х каче ств студентов. предста вленные данн ые
свидетельствуют о необходимости поиска новых эффективных методов и
способов физической культуры с целью повышения уровня физической
подготовленности.
Ключевые слова : физи ческая подготовленн ость, укреплени е здоровья,
умственная работа, методы, способы.
Annotation. Starchenko S.A. The level of physical preparedness of students of
physics and mathematics department of Sumy State Pedagogical University. The
results of the level of development of students physical qualities are presented in
the work. The presented information attests to a necessity for the search of new
effective and ways of physical culture in order to raise the physical preparedness.
Keywords: physical preparedness, improving of health, brainwork, methods,
ways.

Постановка проблеми. Життя вимагає від людини, щоб вона дбала
про своє фізичне вдосконалення, набувала знань в сфері гігієни, медицини,
дотримувалась здорового способу життя, самостійно, активно і свідомо
займалась фізичними вправами та залучала до занять інших людей. Можна
відмітити, що стан людини динамічний, який постійно хаотично змінюється
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в залежності від умов навколишнього середовища і з позиції теорії
прогнозування, являє собою, процес послідовних переходів організму
через різні стадії адаптації [6].
Тому на сьогоднішній день актуальною проблемою нашої
держави є питання рівня фізичної підготовленості та збереження здоров’я
населення країни, згідно цільової комплексної програми “Фізичне
виховання здоров’я нації” від 01.091998 №963/98. Ця програма спрямована
на забезпечення фізичного, духовного і морального здоров’я нації,
виховання в неї почуття громадської свідомості та патріотизму,
комплексного формування розумових і фізичних якостей до активного
життя і професійної діяльності, яке сприятиме утвердженню державності
в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи низький
рівень фізичної активності населення України, потрібно визнати той факт,
що паралельно із зниженням цього рівня знижується і рівень фізичної
підготовленості, погіршується стан здоров’я, відбувається поступове
старіння нації. Особливе занепокоєння викликає стан фізичної
підготовленості студентської молоді [2, 4].
Ряд дослідників вивчає питання щодо фізичного стану студентів,
відбувається пошук шляхів формування у студентської молоді потреб до
занять фізичними вправами [5].
В останні роки виявлено погіршення стану здоров’я студентів
саме під час навчання у вищому закладі освіти [4, 7]. Науковцями доведено,
що більшість захворювань сучасної людини пов’язано з недостатнім рівнем
її фізичної та психологічної життєдіяльності в сучасних умовах [3, 7].
Автори стверджують [3, 4, 5], що навчання у вузі – це напружена
праця, яка характеризується значною емоційною та інтелектуальною
напругою, гіпокінезією, стресовими ситуаціями.
Відомо, що тривале напружене навчання у частини студентів
призводить до змін в регуляції мозкового кровообігу, які можуть викликати
розвиток вегето-судинних дистоній, підвищення артеріального тиску,
головний біль, втому, зниження працездатності, психологічного
дискомфорту.
При напруженій розумовій роботі м’язова система мало активна.
Це сприяє розвитку атеросклерозу і його ускладнень. Малорухомий спосіб
життя – важливий фактор, який може викликати розвиток функціональних
порушень нервової та серцево-судинної систем у осіб розумової праці.
Гіпокінезія призводить в результаті ослаблення найважливіших
функцій організму до різких порушень опорно-рухового апарату,
кровообігу, дихання, травлення тощо, супроводжується зниженням сили
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скорочення м’язів, об’єму і маси м’язової тканини. Недостатня рухова
активність відображається і на психічній діяльності: з’являються порушення
сну, в’ялість або подразливість, внаслідок швидкого стомлення знижується
розумова працездатність [3].
Наявність нервово-емоційних стресів, зниження рухової
активності виступають основною причиною незадовільної динаміки
фізичної підготовленості студентів за час їх навчання у вузі. В умовах
фізичної бездіяльності фізична підготовка майбутнього спеціаліста до праці
природно зменшується. Недоліки в рухах поступово сприяють зниженню
фізичної тренованості організму і цим самим погіршується рівень
фізичних якостей.
Ці фактори потребують пошуку шляхів, які забезпечували б
безперервне удосконалення фізичної підготовленості студентів на всіх
етапах навчання. Засоби фізичної культури в цьому віці є природною,
біологічною основою для формування особистості, навчальної праці,
оволодіння максимумом знань і вмінь в професійній діяльності. Тому
фізична культура і спорт повинні бути найважливішим засобом зміцнення
здоров’я [2].
Важливе значення для формування груп та оптимального
нормування фізичних навантажень, в процесі фізичного виховання у вищих
навчальних закладах мають відомості про фізичну підготовленість
студентів, яка є інтегральним показником фізичної активності людини,
тому що при виконанні різноманітних фізичних вправ у взаємодію
вступають практично всі органи та системи організму.
Деякі автори вказують, що частина випускників навчальних
закладів відзначаються низькою працездатністю, часто хворіють, не мають
бажання займатись фізичною культурою та спортом самостійно, мають
не достатній рівень професійно важливих фізичних якостей [4, 7]. Тому
професійно – прикладна фізична підготовка, як необхідний аспект у
формуванні висококваліфікованого фахівця повинна будуватись на
інтеграції спеціально добраних методів та засобів підготовки.
Формулювання цілей статті. Фізичне виховання у вищих
навчальних закладах сприяє вирішенню багатьох важливих завдань, котрі
так необхідні у нашому житті:
·
Збереження і зміцнення здоров’я, загартування, сприяння
гармонійному розвитку організму, прищеплення навички здорового
способу життя;
·
Формування життєво важливих рухових вмінь та навичок.
·
Виховання у студентів загальнолюдських моральних цінностей,
формування поняття, що турбота про своє здоров’я – це не лише особиста
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справа, але й громадський обов’язок;
·
Виховання потреби у систематичних заняттях фізичними вправами,
прагнення до вдосконалення;
·
Оволодіння студентами необхідним дидактичним компонентом
теоретичних та практичних знань щодо занять фізичною культурою та
спортом, знань в галузі гігієни, фізіології, медицини.
Метою нашого дослідження було вивчення динаміки фізичної
підготовленості студентів 1 – 4 курсів фізико-математичного факультету
протягом 1999 – 2002 років.
Результати дослідження. Дослідження проводились у
Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.
У дослідженнях приймали участь 16 юнаків і 23 дівчини віком 17-21 років.
Заняття з фізичного виховання для студентів проводяться на 1 – 4 курсах в
обсязі 4 години на тиждень за типовою програмою. Але слід відмітити, що
в навчальних програмах для вузів України не враховані екологічні умови,
спеціалізація вузів, рівень фізичної підготовленості студентів.
Для дослідження швидкісно-силових якостей, гнучкості,
витривалості, аеробної та анаеробної продуктивності фізичного
навантаження використовувались тести фізичної підготовленості
населення України: біг на 3000 метрів (хлопці) і біг на 2000 метрів, (дівчата),
біг на 100 метрів, човниковий біг (4 ? 9 метрів), згинання і розгинання рук
в упорі лежачи, стрибок у довжину з місця і піднімання тулуба з положення
лежачи в сід за 1 хвилину, нахил тулубу вперед з положення сидячи.
В таблиці 1 наведені подані дані фізичної підготовленості студентів за
результатами державного тестування.
Аналіз даних таблиць у розвитку витривалості показав, що кращій
середній показник мали юнаки на першому курсі 12.64 (±1.43) що відповідає
4.39 балам, а найгірший на четвертому курсі - 13.92 (± 2.31) – 3.3 бали. У
дівчат найкращій середній результат спостерігається на четвертому курсі
11.48 (± 1.6), що відповідає 2.68 балам, найгірший на першому курсі – 12.78
(± 1.83) –1.24 бали.
У розвитку сили кращий середній результат можна спостерігати
у студентів на четвертому та третьому курсах, де кількість згинання і
розгинання рук в упорі лежачи на підлозі становить, у хлопців – 42.62
(±6.14), що відповідає 4.77 балам, а у дівчат 21.04 (± 4.77) який відповідає 4.4
балам.
Швидкісно-силові якості було оцінено за результатами стрибка у
довжину з місця та піднімання тулуба з положення лежачи в сід за 1 хвилину.
Кращій результат показали хлопці першого кусу 237.12 (±11.44) – 3.77 бали,
а у підніманні тулуба в сід вже спостерігається на четвертому курсі 50.06
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Види
випробувань
Стрибок у
довжину з
місця, (см)

Стать

(± 3.43) – 4.51 бали. У дівчат при виконанні стрибка кращій результат на
четвертому році навчання, 171.14 (± 11.31) – 1.9 бали, у другій контрольній
вправі 38.52 (± 8.11) – 3.3 бали. Найгірші результати у стрибках
спостерігається на другому курсі, а у другій контрольній вправі у дівчат
на четвертому у хлопців на другому курсах.
При оцінці швидкісних можливостей (біг 100 метрів) та спритності
(човниковий біг) кращий результат мали хлопці першого курсу 13.65 (±
0.4), у другій вправі 9.91 (± 0.29) – студенти третього курсу. У дівчат, біг 100
метрів – 17.62 (±2.01), у іншій вправі кращий – 11.56 (± 0.54).
Таблиця 1.
Динаміка фізичної підготовленості юнаків і дівчат фізикоматематичного факультету

ю
д

Піднімання
тулубу в сід
за 1 хв,
(разів)
Біг 3000юнаки
(2000)дівчата м.,
(хв)
Згинання і
розгинання
рук в упорі
на підлозі,
(разів)
Нахил тулуба
вперед з
положення
сидячи. (см)

ю

1999-2000 н. р.
Х, ± σ
Бал

2000-2001 н. Р.
Х, ± σ.
Бал

273.12
± 11.44
164.6
± 12.61
49.62
± 3.81
36.62

232.31±
12.5
156.52±
13.07
47.12
± 4.95
36.52

д

3.77
1.38
4.43
2.9

ю

± 7.56
12.64
± 1.43

д

12.64
±1.3

ю

4.39
1.4

12.46
±1.59

д
ю

4.02

3.84
1.6

12.78
±1.83

2.86
3.06

± 4.96
11.5

1.5
4.23

4.05

3.67
1.9
4.51
2.72

3.98

3.3

1.24

11.48
± 1.6

2.68

42.62
4.62

± 7.53
21.04
± 4.77
13.56

3.83
± 7.16
12.78

235.44±1
1.73
171.14
±11.31
50.06
± 3.43
35.91
± 9.4
13.92
± 2.31

41.75
4.53

± 7.41
19.26
± 6.05
15.51

3.7

2002 н. р.
Х, ± σ
Бал

3.3
± 8.11
13.07
± 1.58

41.18
4.57

± 6.56
15.34
± 7.85
13.18

0.71

236.04±1
1.24
166.04±
12.27
48.43
± 4.31
38.52

2.88
± 7.68
13.24
± 1.59

41.43

3.49

2001-2002 н. р.
Х, ± σ.
Бал

4.4

4.77
± 6.14
16.13
± 7.18
15.93

3.18
± 4.35
14.21

3.03
3.97

± 4.61
12.26

д
Човниковий
біг 4 × 9
м.,(сек)

ю
д

Біг на 100 м.,
(сек)

ю

Сума балів

д
ю
д

± 5.19
10.71
± 0.77
11.99
± 0.59
13.65
± 0.4
18.42
±1.27

2.37
1.02
1.02
4.35
0.75
25.59
12.68

± 4.71
9.96
± 0.44
12.41
± 1.01
13.9
± 0.64
17.62
±2.01

2.69
2.48
0.82
4
1.64
26.19
14.35

± 5.45
9.91
± 0.29
12.52
± 1.94
14.8
± 0.74
18.53
±1.8

3.07
2.58
0.4
4.2
0.63
26.49
14.54

± 4.93
9.93
± 0.31
11.56
± 0.54
13.98
± 1.06
18.06
± 1.5

2.56
2.54
1.88
4
1.15
26.76
15.92
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У розвитку гнучкості кращий показник був у хлопців 15.93 (±4.61),
а найгірший 13.18 (±4.96), у дівчат кращий – 14.21 (±5.45), гірший - 11.5 (±
5.19).
Висновки. Таким чином проведені дослідження дозволяють
зробити висновок, що рівень розвитку фізичних якостей студентів фізикоматематичного факультету 1999-2002 навчальних років є низьким за
результатами всіх тестів, де у хлопців середній результат – 26.25 бали, що
відповідає середньому рівню фізичної підготовки – оцінка задовільно, а у
дівчат 14.3 бали, що відповідає низькому рівню фізичної підготовленості –
оцінка погано.
Але слід зазначити, що результати поступово з кожним роком
починають зростати. Згідно даних юнаки на першому курсі мали 25.59
бали дівчата – 12.68 бали, коли вже на четвертому курсі вони покращили
свої дані до 26.76 і 15.92 балів, тобто у юнаків покращились на 4.6 %, а у
дівчат на 25.35 %.
Отже існує необхідність пошуку нових ефективних методів та
засобів фізичної культури для підвищення фізичної підготовленості,
покращення здоров’я студентів та вдосконалення процесу фізичного
виховання. Для покращення можна виділити такі форми: введення
додаткового заняття фізичної культури, створення секцій по видам спорту,
проведення багатоступеневих спортивних змагань, а також можна внести
зміни і доповнення до системи Державних тестів і нормативів фізичної
підготовленості.
Дослідження також дозволяють нам вважати, що програма з
фізичного виховання студентів гуманітарного профілю освіти потребує
деталізації та вдосконалення щодо розвитку фізичних якостей.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
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МОТИВАЦІЯ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Галайдюк М.А.
Вінницький державний педагогічний університет ім. М.
Коцюбинського
Анотація. В статті йдеться про мотиваційні потреби тих, хто займається
фізкультурно-спортивною та навчальною діяльністю. Під час навчального
процесу з фізичного виховання в університеті практичні заняття є найбільш
важливими. Автор пропонує організувати їх за спеціалізаціями, тобто за
видами спорту.
Ключові слова: фізкультурно-спортивна діяльність, мотивація, диференціація
та індивідуалізація, спеціалізація.
Ан нотаци я. Галайдю к Н.А. Мотив аци я к фи зкультурно-сп ортивн ой
деятельности студентов педагогического профиля. В статье говорится о
мотивационных потребностях тех, кто занимается физкультурно-спортивной
и учебной деятельностью. Во время учебного процесса по физическому
воспи тан ию в унив ерситете пра кти ческие за нятия являются наи более
важными. Автор предлагает организовать их по специализациям, то есть, по
видам спорта.
Ключевые слова : физкультурно-спорти вна я деятельность, мотив аци я,
дифференциация и индивидуализация, специализация.
Annotation. Galaiduke N. A. Motivation of physical-sporive activities of the
students of pedagogical proficiency. In this article it is said about the motivation
of the need of those who go in for physical – sportive activities and learning.
During the classes in physical education at the University practical studies are
most important. The author suggests that they should be organized according to
the specialization, that is according to the kinds of sport.
Key words: physical culture and sports activities, differentiatich, personalization,
specialization, motivation.

Постановка проблеми. Потребо-мотиваційна сфера студента є
важливим аспектом у досягненні мети і успіхів у навчанні. Навчальний
процес як спосіб студентської діяльності в педагогічному університеті –
це професійна освіта, розвиток уміння приймати самостійні рішення,
виховання особистості. В якості такої інтегральної мети виступає фізичне
виховання як органічна єдність ціннісних орієнтацій, мотиваційної сфери,
фізичного вдосконалення та практичної діяльності. Психологічні теорії
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розглядають питання мотиву до фізичного виховання, проте наукове
обгрунтування мотиваційного спектру студентської молоді сьогодні
потребує грунтовного експериментального вивчення.
Робота виконана згідно з планом НДР за темою 1.3.0. “Науковометодичне забезпечення занять фізичними вправами в екологічно та
радіаційно неблагополучних умовах проживання та тренування” та
практичними завданнями навчального процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Навчання у вищій школі
відбувається під впливом стимулів, бажань і мотивів, які спонукають
студента до дій та утворюють мотиваційну сферу. Саме з їх дією пов’язані
досягнення мети й успіхів у навчанні. Навчальний процес як спосіб
студентської діяльності в педагогічному університеті – це професійна
освіта, розвиток уміння приймати самостійні рішення, виховання
особистості. Тому навчальний процес повинен бути зорієнтований не
тільки на засвоєння знань, а й на розвиток особистості, і передусім, на
вивчення та врахування її мотиваційної сфери (1,11).
Фізичне виховання отримує своє втілення у певному рівні
фізичного розвитку, підготовленості та освіченості, в усвідомленні шляхів
та способів його досягнення і проявляється в різноманітних видах та формах
діяльності, в т.ч. професійної, сімейної, суспільної, фізкультурноспортивної, рекреативної.
Система знань і переконань, ціннісні орієнтації і мотиваційні
потреби особистості організують і спрямовують її пізнавальну і практичну
діяльність, визначають активно-позитивне відношення до фізичного
виховання, сформовану потребу у повсякденних заняттях фізичними
вправами, спрямованість на здоровий спосіб життя та фізичну
досконалість. Знання і світосприймальні цінності тільки тоді будуть
прийняті особистістю, коли їх зміст буде пережито, коли виконання фізичної
вправи супроводжується “м’язевою радістю”, формуванням волі,
рішучості, готовності і здатності до активних дій (3, 4, 7, 8).
У навчальному процесі з фізичного виховання у педагогічному
університеті ключове значення мають практичні заняття. Активність
студента в процесі навчання повинна дидактично забезпечуватись,
причому рівень цієї активності зумовлений з одного боку, індивідуальними
особливостями особистості, що пізнає, з другого – особливостями заданої
предметної діяльності, яка визначає особистий сенс активності студента і
опирається на такі основні принципи:
-диференціації та індивідуалізації, що створюють умови для
найбільш повного виявлення можливостей і здібностей студентів у вільно
вибраних видах і формах фізкультурно-спортивної діяльності, з
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врахуванням їх ціннісної орієнтації, особистісних, психофізіологічних та
фізичних особливостей;
-діяльного підходу, що спрямовує особистість на активне
виконання індивідуальних та колективних програм фізкультурнооздоровчої та спортивної діяльності, розвиває пізнавальні та творчі
здібності, сприяє включенню у процес фізичної самоосвіти та
самовдосконалення;
-цілісності, що визначає такий рівень організації навчальновиховного процесу, при якому стимулюється активний розвиток
особистості в цілому, взаємозв’язок напрямків морального виховання,
орієнтації на формування загальної та фізичної культури студентів у
поєднанні знань, умінь, навичок, переконань, творчих здібностей (9,10,
12).
На кожному щаблі освіти фізична культура особистості
послідовно збагачується новим змістом і відношеннями, набуває нових
якісних відтінків, зберігаючи головні елементи цілого. Тим самим
здійснюється загальнопедагогічний принцип наступності розвитку та
становлення фізичної культури особистості. Так, рівень зрілої творчої
освіченості формується у вищих навчальних закладах і характеризується:
-емоційно-ціннісною значимістю і впевненістю у необхідності
практичного використання фізичної культури для всебічного гармонійного
розвитку особистості;
-фундаментальним характером знань з фізичної культури, що
дозволяє оперувати загальними поняттями, закономірностями,
принципами, правилами використання фізичних вправ, спорту і туризму,
вміння ставити і вирішувати творчі завдання при виконанні виховної
роботи;
-практичним оволодінням навичками фізичного вдосконалення і
використанням їх у повсякденному житті; вмінням методично правильно
організувати здоровий спосіб життя; володінням методикою самостійної
спортивної і професійно-прикладної фізичної підготовки; уміння
використовувати засоби фізичної культури для реабілітації після
перенесених захворювань або великих нервово-емоційних навантажень
(1, 4, 12).
Нагромаджено значний науково-методичний матеріал з
організації процесу фізичного виховання студентів та використання
різноманітних форм, засобів і методів, але в літературі відсутні дані
досліджень, які б характеризували особливості організації фізичного
виховання за спеціалізаціями. Вивченню вищевказаної проблеми і
присвячується стаття.
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Постановка завдання. Проаналізувати мотиваційну сферу як
проблемний чинник діяльності студентів, а також з’ясувати мотив до
навчально-спортивної діяльності і, в тому числі, до програми за
спеціалізаціями.
Результати досліджень. Дослідження мотивів до навчальноспортивної діяльності здійснювалось шляхом заповнення студентами
анкети з перерахуванням можливих мотивів та видів спорту, а методика
підрахунку дозволила якісно оцінити рівень мотиваційних установок до
навчання та фізкультурно-спортивної діяльності.
Дані анкетування по визначенню мотивації до занять фізичними
вправами та спортом показали, що максимальну оцінку (30 балів) набрали
76% респондентів; 12% вказало на високу мотивацію до занять фізичною
культурою та спортом; відноситься позитивно до занять фізичною
культурою та спортом – 8%; і лише 4% виявили негативне відношення до
занять спортом. У 59, 4% стійкий інтерес до занять фізичною культурою і
спортом склався до навчання у ВНЗ, у 21, 6% сформувався інтерес на
першому курсі, у 18,2% він формувався до закінчення навчання. У 7286% бажання займатися окремим видом спорту підкріплено рівнем
сформованості рухових навичок в обраному виді спорту. Що стосується
зацікавленості до занять певним видом спорту, то найбільше число студентів
(34,6%) виявило бажання займатися баскетболом, 22,8% - футболом; 14,2%
- атлетичними видами єдиноборств; 12, 4% - волейболом, 16% - різними
видами спорту (легкою атлетикою, ритмічною гімнастикою, хокеєм).
Серед багатьох заходів спрямованих на вдосконалення навчальновиховного процесу з фізичного виховання можна назвати заняття за
спеціалізаціями. Вони формують мотиви навчально-пізнавальної
діяльності, сприяють виявленню розвитку майбутнього фахового
потенціалу студента, самореалізації його особистості. Зміст занять за
спеціалізаціями формують таку систему знань, в якій відображені
різноманітні способи фізкультурно-спортивної діяльності і тих відношень,
які проявляються в ній. Набуті знання та вміння безперервно
використовуються у реальній практичній діяльності і життєдіяльності
студентів, розвиваючи і збагачуючи їх новими якісними особливостями,
посилюючи і прискорюючи процес формування практичних вмінь та
навичок, необхідних для організації здорового способу життя, вирішення
особистісно і соціально важливих завдань, що виникають у навчальній,
трудовій, суспільній та побутовій сферах життєдіяльності. Практичний
досвід набутий на заняттях за спеціалізаціми носить творчий характер і
постійно пов’язаний з оволодінням новими методами, засобами,
прийомами цієї діяльності, пошуком її нових рішень, виконанням в умовах,
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що змінюються.
Навчальна діяльність за спеціалізаціями забезпечує розвиток
індивідуальних творчих задатків і здібностей. Індивідуалізація завдань на
заняттях дає можливість зайняти всіх студентів напруженою творчою
роботою, пошуками правильних і творчих рішень (скажімо, тактика і
стратегія гри в баскетбол), а кожному студентові – виявити свої здібності,
розкрити свій потенціал. Крім того, заняття за спеціалізаціями,
переслідуючи навчально-пізнавальну мету, спрямовані на досягнення
психолого-педагогічних цілей. Під час занять враховуються соціальнопсихологічні, вікові та індивідуальні особливості.
Студентам пропонується широкий спектр фізкультурноспортивної діяльності, вони знайомляться з широким колом рухових дій і
підходами до їх реалізації. Тим самим створюються передумови вільного
вибору форм фізичних вправ, видів спорту і туризму для включення в
заняття. В цій діяльності створюються найбільш благоприємні умови для
формування особистісних характеристик студентів таких як світогляд,
активна життєва позиція, колективна спрямованість, в яких виявляється
єдність свідомості і діяльності.
Широке використання різноманітних форм занять та видів спорту
(баскетбол, волейбол, футбол, боротьба, настільний теніс, легка атлетика,
ритмічна гімнастика) сприяють формуванню творчої індивідуальності та
спортивності студентів. А їх участь у масових змаганнях, спартакіадах,
відкритих першостях має бути результатом сформованості потреби у
перевірці та оцінці своїх можливостей і здібностей, прагненні до
суперництва.
Планування та організація навчального процесу здійснюється на
основі програми. Програма розроблена з урахуванням теоретичних,
методичних та практичних знань. Послідовність вивчення матеріалу
викладена графічно і складність зростає відповідно освіченості студентів
та курсу, а також якісного рівня фізичного виховання студентів.
Висновок. Критичний аналіз наукової літератури дав змогу
виокремити мотиваційні особливості студентів. Основними структурними
компонентами, що становлять мотивацію до фізкультурно-спортивної
діяльності є: бажання займатися окремим видом спорту, інтерес до занять
фізичними вправами, стан здоров’я і рівень розвитку рухових здібностей.
Але відомо, що мотиви студентів до фізкультурно-спортивної
діяльності часто змінюються. Наскільки мотиваційна структура буде
іншою, і які чинники істотно впливають на інтереси і потреби студентів
буде розглядатись в наступних роботах.
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РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО (СОМАТИЧНОГО) ЗДОРОВ’Я ТА РУХОВА
АКТИВНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Стецько В.В.
Закарпатський угорський педагогічний інститут
Анотація. Робота присвячена аналізу стану здоров’я учнів 10–11 класів м.
Берегово Закарпатської області. Результати дослідження свідчать про
особливості фізичного розвитку та рівень фізичного здоров’я, який визначався
за методикою Л.Г.Апанасенко. Опитування старшокласників дозволило
встановити обсяги рухової активності, форми занять фізичною культурою у
вільний час.
Ключові слова: фізичний розвиток, фізичне здоров’я, рухова активність,
старшокласники.
Аннотация. Стецко В.В. Уровень физического (соматического) здоровья и
двигательная активность старшеклассников. Работа посвящена анализу
состояния здоровья учащихся 10-11 классов г. Берегово Закарпатской области.
Результаты исследования свидетельствуют про особенности физического
развития и уровень физического здоровья, который определялся за методикой
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Л.Г.Апанасенко. Опрос старшеклассников позволил установить величины
двигательной активности, формы занятий физической культурой в свободное
время.
Ключевые слова: физическое развитие, физическое здоровье, двигательная
активность, старшеклассники.
Annotation. Stecko V.V. Level of physical health (somatic) and motor activity of
high-school students. The research has been devoted to the analysis of health state
of pupils of 10 th – 11 th forms from t.Berehovo, Zakarpats’ka region. The results of
the research show the peculiarities of physical development and the level of
physical health which is defined according to the methodic of L.H.Apanasenko.
The questionnaires of senior pupils allowed to set the volumes of motor activity,
the forms of physical culture activities in free time.
Key words: Physical development, physical health, impellent activity high-school
students.

Постановка проблеми. У сучасній школі виділяють три етапи
фізичного виховання: початкове навчання або базовий етап (1–4 класи),
освітній етап (5–9 класи), результативний етап спеціальної спрямованості
(10–11 класи) [6]. На останньому етапі школярі готуються до вступу в
доросле життя, практичного використання в ньому набутих у школі знань,
умінь і навичок для зміцнення здоров’я як найвищої гуманістичної цінності,
впровадження здорового способу життя, удосконалення фізичних рухових
якостей, організації дозвілля засобами фізичної культури і спорту [6].
Проблема підвищення рівня фізичної підготовленості учнівської молоді
визиває непокоєння у державних органів влади. Про це свідчить цільова
комплексна програма “Фізичне виховання здоров’я нації”, яка спрямована
на забезпечення фізичного здоров’я нації, виховання фізичних якостей до
активного життя і професійної діяльності. Дослідження проводилось у
рамках вищезазначеної програми і орієнтовано на вирішення практичних
завдань фізичної підготовленості старшокласників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо, що у
старшокласників спостерігається завищена самооцінка стану власного
здоров’я, зміна структури особистісних установок і мотивацій, зниження
інтересу до занять фізичною культурою і спортом. (В.К.Бальсевич,
В.А.Запорожанов, 1987; В.В.Петровський, Т.Ю.Круцевич, 1990;
В.І.Столяров, В.І.Вишневський, Б.І.Новиков, 1990). Зміни, що відбуваються
в сучасному суспільстві, потребують від людини наявності великих резервів
здоров’я, гармонійного різностороннього розвитку фізичних якостей,
високого рівня працездатності для виживання і реалізування особистих
потреб і намірів в умовах негативного впливу оточуючого середовища [5].
Тому проблема визначення рівня фізичного здоров’я, обсягів та
форм рухової активності сучасних дітей і молоді ще досі залишається
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невирішеною, актуальною, важливою і потребує наукового обґрунтування
[1].
Мета дослідження. Визначити рівень фізичного здоров’я та обсяги
і форми рухової активності учнів 10–11–их класів для розробки
рекомендацій з удосконалення процесу фізичного виховання
старшокласників.
Задачі дослідження.
1. Оцінити фізичний розвиток та рівень фізичного здоров’я
старшокласників.
2.
Встановити обсяги і форми рухової активності
старшокласників у вільний час.
Для вирішення вказаних завдань були використані наступні методи
дослідження:
– Аналіз науково–методичної літератури;
– Опитування (анкетування);
– Антропометрія;
– Медико–біологічне тестування (Проба Руф’є, динамометрія,
ШЕЛ, ЧСС, АТ);
– Статистична обробка даних.
Результати дослідження. Для оцінки фізичного розвитку учнів,
що навчаються у 10–11 класах використовувався метод перцептилій. Оцінка
рівня фізичного здоров’я проводилась за методикою Л.Г.Апанасенка [3].
Анкета включала вступну частину, де була вказана мета дослідження,
паспортну частину (клас, вік, стать) та основну частину з 15 питань.
Переважна частина питань – питання закритого типу (відповіді “меню”),
напівзакриті та відкритого типу.
У дослідженні брали участь 84 учнів, 10–11 класів загальноосвітньої
середньої школи, які проживають у м. Берегово Закарпатської області, з
них – 48 юнаків і 36 дівчат.
Основні ознаки фізичного розвитку старшокласників (довжини
тіла, ваги тіла, коло грудної клітки) знаходяться в межах вікових норм [4].
Гармонійний фізичний розвиток спостерігається у переважної
більшості юнаків 78,9% та 62,4% дівчат, разом з тим виявлено
дисгармонійний фізичний розвиток у 13,4% юнаків та 23,7% дівчат. Різко
дисгармонійний розвиток було встановлено у 7,7% юнаків та 15,4% дівчат.
Результати дослідження свідчать, що значна кількість
старшокласників (58,06% юнаків та 52,2% дівчат) мають нижче середнього
рівень фізичного (соматичного) здоров’я, низький рівень здоров’я виявлено
у 16,35% юнаків та 22,6% дівчат. Високий рівень здоров’я не є властивим
для старшокласників (Табл.1).
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Таблиця 1
Рівень фізичного здоров’я старшокласників м. Берегово
Рівні здоров’я
Низький
Нижче середнього
Середній
Вище середнього
Високий

Кількість випадків
Дівчата
Юнаки
22,6
16,35
52,2
58,06
22,6
25,6
2,6
–
–
–

Учні, що мають низький та нижче середнього рівні фізичного
здоров’я знаходяться в групі ризику і потребують спрямованих
профілактично–оздоровчих заходів [4].
Отримані дані свідчать, що наявність гармонійного фізичного
розвитку не гарантує високого рівня фізичного здоров’я [2].
Слід зазначити, що за даними ВНДІФКС школярі в середньому на
рухову активність повинні витрачати 8-12 годин в тиждень, а за даними
вітчизняних вчених – 14 – 21 годин.
Встановлено, що дотримуються тижневих обсягів рухової
активності, що відповідають рекомендованим нормам (18 – 12 год.) лише
29,2 % юнаків і 16,7 % дівчат.
При цьому мала кількість учнів 10 – 11 класів залучена до
регулярних занять фізичними вправами у ДЮСШ, спортивних секціях,
фізкультурно-спортивних товариств (ФСТ). Переважають самодіяльні
заняття фізичними вправами вдома, на вулиці з товаришами (Табл. 2).
Домашні завдання з предмету “Фізична культура” виконують 4,8 % юнаків
та дівчат, що вказує на відсутність потреби та інтересу в обстеженнях
старшокласників до регулярних занять фізичними вправами.
Таблиця 2
Місця самостійних занять фізичними вправами учнів 10–11 класів м.
Берегово
Місце занять
Юнаки, %
Дівчата, %
Вдома (“зарядка”, загально розвиваючі
35,4
38,8
вправи
На вулиці з товаришами (прогулянки,
33,3
27,7
рухливі та спортивні ігри)
У спортивних секціях ФСТ
14,6
2,7
У ДЮСШ
–
2,7
Не займаються взагалі
16,6
27,7
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На підставі отриманих результатів були розроблені рекомендації з
удосконалення процесу фізичного виховання старшокласників:
– вважати основним критерієм результативної діяльності учнів
зрушення у фізичному розвитку, стані здоров’я і фізичній освіті школярів;
– сформувати у старшокласників вміння оцінювати рівень
фізичної працездатності, аналізувати стан здоров’я за показниками ЧСС у
спокою та після навантаження;
– при інструктуванні учнів на уроках ФК розвивати методику
самостійних занять, правила підбору фізичних вправ в залежності від рівня
фізичного здоров’я, з метою запобігання порушень постави, зняття втоми;
– з метою залучення учнів із дисгармонійним фізичним
розвитком, низьким та нижче середнього рівнем фізичного здоров’я до
систематичних занять фізичними вправами у вільний час необхідно в
процесі уроків фізичної культури звертати особливу увагу на вирішення
пізнавальних та оздоровчих цілей, спрямованих на отримання наукових
знань про здоров’я, його взаємозв’язок із руховою активністю, формування
здорового способу життя;
– при виконанні фізичних здібностей на уроках ФК широко
використовувати метод “колового тренування”, основою якого є
індивідуалізація фізичного навантаження при виконанні окремих фізичних
вправ;
– з метою усунення негативного відношення до уроків ФК
учнів, які мають відставання (у порівнянні з однолітками) у фізичному
розвитку і фізичній підготовленості, необхідно розробляти для них систему
заохочень шляхом створення ситуації успіху;
– домашні завдання з предмету “Фізична культура” повинні
враховувати рівень фізичного розвитку до фізичної підготовленості,
результати їх виконання повинні фіксуватися у “щоденнику самоконтролю”
разом із об’єктивними та суб’єктивними показниками стану здоров’я.
Висновки.
1.
Основні ознаки фізичного розвитку учнів 10 – 11 класів (довжина
тіла, вага тіла, коло грудної клітки) знаходяться в межах вікових норм.
Гармонійний фізичний розвиток спостерігається у переважної більшості
юнаків 78,9% та 62,4% дівчат.
2.
Виявлено значну кількість старшокласників, які мають рівні
фізичного (соматичного) здоров’я нижче середнього за низький. Дані учні
знаходяться у групі ризику і потребують спрямованих профілактичнооздоровчих заходів.
3.
Дотримуються рекомендованих норм тижневих обсягів рухової
активності 22,9 % юнаків і 16,7 % дівчат. При чому переважають самодіяльні
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заняття фізичними вправами, а не організовані.
4.
Розроблено методичні рекомендації з удосконалення процесу
фізичного виховання старшокласників.
Подальші дослідження у даному напрямку варто провести з
урахуванням впливу негативного оточуючого середовища, загального
тижневого навантаження старшокласників, рівня медичного
обслуговування, забезпеченості умов щодо фізичного самовдосконалення
та можливостей занятть у спортивних секціях.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
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ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ШКОЛЯРІВ, ЯКІ
МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ
Тимощук А.О.
Донецький національний університет
Анотація. В статті вивчено показники фізичної підготовленості дітей, які
мають порушення постави, проаналізовано види порушень постави у 9-річних
школярів.
Ключові слова: фізична підготовленість, види порушень постави.
Ан нотаци я. Тимощук А.А. Показатели физи ческой подготов лен ности
школьников, имеющих нарушения осанки. В статье изучены показатели
физической подготовленности детей, которые имеют нарушение осанки,
проанализированы виды нарушений осанки у 9-ти летних школьников.
Ключевые слова: физическая подготовленность, виды нарушений осанки.
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Annotation. Timoshuk A.A. Factors of physical preparedness of schoolboys,
having breaking a bearing. In the article studied factors of physical preparedness
a children, who have a breach of bearing, analysed types of breaking a bearing
beside 9-ty of year schoolboys.
Key words: physical preparedness, types of breaking a bearing.

Постановка проблеми. Стопа людини є біологічно-важливим
органом забезпечення природніх локомоцій. Функція стопи дозволяє
успішно реалізовувати найширші аспекти переміщення людини в просторі.
Слід зазначити, що поштовхова функція стопи є найбільше складна. Під
дією зовнішніх сил відбувається зміна морфофункціональних особливостей
стопи. Цей аспект особливо важливий для молодого організму школярів і
потребує проведення ретельних досліджень. Робота тісно пов’язана з
практичними завданнями шкільної програми з фізичного виховання
особливо для дітей молодшого шкільного віку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми рівня
фізичної підготовленості дітей шкільного віку знаходяться в полі зору і
достатньо уважно досліджуються багатьма фахівцями. Рівень фізичної
підготовленості є одним із критеріїв фізичного здоров’я, життєдіяльності
та здатності до високопродуктивної праці [1,2,4]. Сучасні тенденції
вдосконалення системи фізичного виховання базуються на ідеях
індивідуального та діяльнісного підходів, водночас залишається
невизначеним питання щодо реалізації цих ідей у розділі вдосконалення
рухової підготовленості учнів загальноосвітніх шкіл та підвищення їх
зацікавленості у систематичних заняттях фізичними вправами [3]. Разом з
тим залишається невизначеною проблема вивчення динаміки
соматометричних характеристик стопи у дітей молодшого шкільного віку,
як одного із головних елементів опорно-рухового апарату людини при
різноманітних локомоциях.
Мета нашого дослідження полягала у визначенні показників
фізичної підготовленості у дітей які мають порушення постави та порівння
їх з аналогічними показниками здорових дітей.
Результати дослідження. Нами для виявлення рівня показників
фізичної підготовленості дітей із порушеннями і без порушень постави
був проведений спеціальний експеримент. Дослідження проводились
серед 9-ти річних хлопчиків та дівчаток
Фізична підготовленість школярів визначалася за результатами
педагогічного тестування, які констатували рівень прояву основних
рухових якостей: сили, гнучкості, швидкості, спритності, витривалості та
швидкісно-силових якостей. Батарея тестів включала 9 контрольних вправ,
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які були нормативними тестами шкільної програми, входили в групу
тестових завдань системи Єврофіт або були тестами державної програми
визначення фізичної підготовленості населення України.
Показники фізичної підготовленості 9-ти річних хлопчиків подані
в таблиці 1.
Таблиця 1
Показники фізичної підготовленості хлопчиків (n=20)
№
п/п
Показники
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Динамометрія правої кисті, кг
Динамометрія лівої кисті, кг
Підтягування на перекладині,
кіл. раз
Біг 30 м, с
Човниковий біг 3*10 м, с
Стрибок у довжину з місця, м
Нахил вперед, см
Підніманнятулуба в сід, кіл. раз
Вис на зігнутих руках на
перекладині, с

Без
порушень
постави

З
порушення
ми постави

Р

x ±m
16,6±0,18
15,4±0,31
4,0±0,04

x ±m
14,0±0,16
13,8±0,32
2,6±0,24

<0,05
<0,05
<0,05

6,2±0,04
9,8±0,03
1,42±1,86
3,
6±0,49
22,7±2,85
13,25±2,2
8

6,5±0,1
9,35±0,05
1,35±1,27
1,7±0,8

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

24,4±2,5
7,0
±0,92

>0,05
<0,05

Як видно із таблиці, у хлопчиків, які не мають порушень
поставипоказники дещо вищі ніж у дітей з порушеннями постави. Так
динамометрія правої та лівої кисті більша відповідно на 2,6кг та 1,6кг.
Кількість підтягувань більша на 1,4 рази, час бігу на 30м меньший на 0,3с,
показник стрибка у довжину більший на 7см, гнучкість вища на 1,9см,
вис на зігнутих руках більше на 6,25с. Виняток становлять лише показники
спритності та піднімання тулуба в сід, які вищі у дітей що мають порушення
постави.
Аналіз результатів тестування, свідчить про те, що хлопчики, які
не мають порушення постави, статистично вірогідно перевершують за
даними більшості показників дітей із порушеннями постави.
Показники фізичної підготовленості 9-ти річних дівчаток подані в
таблиці 2.
Результати дослідження засвідчують що у дівчаток які не мають
порушень постави показники фізичної підготовленості також вищі ніж у
тих хто має порушення постави. Показники динамометрії правої та лівої
кисті вищі відповідно на 1,6кг та 0,7кг, час бігу на 30м меньший на 0,27с,
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довжина стрибка більша на 4см,гнучкість вища на 1,46см, тривалість вису
на зігнутих руках довша на 2,35с, кількість підтягувань більша на 1,1рази.
Однак слід зазначити, що показники спритності та піднімання тулуба в сід
вищі у дівчаток які мають порушення постави.
Таблиця 2
Показники фізичної підготовленості дівчаток (n=20)
№
п/п

Показники

1

Динамометрія правої кисті, кг

2
3

Динамометрія лівої кисті, кг
Підтягування на перекладині,
кіл. раз
Біг 30 м, с
Човниковий біг 3*10 м, с
Стрибок у довжину з місця, см
Нахил вперед, см

4
5
6
7
8
9

Підніманнятулуба в сід, кіл. раз
Вис на зігнутих руках на
перекладині, с

Без
порушень
постави

З
порушення
ми постави

Р

x ±m
13,5±0,28

x ±m
11,9±0,17

<0,05

12,2±0,27
2,7±0,03

11,5±0,31
1,6±0,4

<0,05
<0,05

6,25±0,04
10,1±0,03
128,5±1,77
3,7
±0,34
19,0±2,5
6,0±0,65

6,52±0,1
9,4±0,05
124,0±1,33
2,24±0,4

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

22,0±2,45
3,65±0,8

>0,05
<0,05

При аналізі фізичної підготовленості дівчаток із порушеннями і
без порушень постави, необхідно відзначити, що вони мають схожу
картину, яка спостерігалася і в хлопчиків, за вийнятком якісних показників.
Аналіз літературних джерел [2,4] засвідчує, що порушення
постави можуть бути у сагіттальній та фронтальних площинах і залежать
від ступеню вираження вигинів хребта. Для того щоб виявити порушення
постави, які найчастіше зустрічаються в дітей молодшого шкільного віку,
нами були проведені спеціальні дослідження. Результати експерименту
подані в таблиці 3.
Як видно з поданого матеріалу досліджень, найчастіше
зустрічаються такі види порушень постави: кругла спина (сутулість) - у
55 дітей (57,89%), сколіотична постава - у 27 дітей (28,48%), плоска спина у 7 дітей (7,36%) і кругловогнута спина - у 6 дітей (6,31%).
По статевій ознаці розподіл дітей такий. У 23 дівчаток відзначається
сутулість - 57,5%, сколіоз - у 12 дітей (30%), плоска спина - у 3 дівчаток
(7,5%), кругловогнута спина - у 2 дівчаток (5%).
Майже аналогічна картина спостерігається в хлопчиків: кругла
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спина (сутулість) - у 32 обстежених (58,1%), сколіотична постава - у 15
хлопчиків (27,27%), плоска спина - у 4 дітей (7,27%), кругловогнута спина
- у 4 хлопчиків (7,27%).
Таблиця 3
Розподіл обслідуваних дітей по видах порушень, постави (n=95)
Стать

Кількість
досліджув
аних

Кругла
спина

Кругло
вогнута

Плоска
спина

Сколіотична
постава

спина
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n
23

%
57,5

n
2

%
5

n

Дівчатка

%
7,5

n
12

%
30

Хлопчики

55

32

58,1

4

7,27

4

7,27

15

27,27

Результати досліджень дають підставу стверджувати, що
оптимізація та подальше вдосконалення системи фізичного виховання
повинно базуватись на вихованні індивідуальнотипологічних особливостей
розвитку школярів.
Висновки. В результаті проведених досліджень було виявлено,
що рівень фізичної підготовленості хлопчиків та дівчаток, які не мають
порушень постави статистично вірогідно вищий ніж у дітей, які мають
порушення постави. Серед видів порушень постави у школярів найчастіше
зустрічаються: сутулість – 57,89% та сколіотична постава – 28,48%.
Подальші дослідження слід запровадити із залученням фахівцівмедиків та провести більш ретельний експеримент з аналізом плантограм.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ УКРАЇНСЬКОЇ
ЕТНОКУЛЬТУРИ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Слімаковський О.В., Соляник І.М.
Дрогобицький державний педагогічний університет ім.І.Франка
Анотація. В статті розглянуто засоби української народної фізичної культури
та показано їх позитивний вплив на розвиток фізичних якостей студентської
молоді.
Ключові слова: народна фізична культура, народні фізичні вправи, засоби
народної фізичної культури.
Аннотация Слимаковский О.В., Соляник И.М. Эффективность применения
средств украинской этнокультуры в системе физического воспитания
студенческой молодежи. В статье рассмотрены средства украинской народной
физической культуры и показано их положительное влияние на развитие
физических качеств студенческой молодежи.
Ключевые слова: народная физическая культура, народные физические
упражнения, средства народной физической культуры.
Annotation. Slimakovski O.V., Soljanyk I.M. The affect of using the means of the
Ukrainian etnoculture in the system of physical education of the students youth.
This article wecan watch the means of the Ukrainian folk physical culture and this
positive development for the students youth.
Keywords: folk physical culture, means of folk physical training, application of
folk physical culture.

Постановка проблеми. Прийнята останнім часом низка державних
документів спрямована на оптимізацію процесу фізичного виховання
молоді різного віку, зокрема і студентів. Науково-обгрунтована загальна
концепція національного виховання молоді вимагає активізації пошуку
шляхів її реалізації в усіх виховних установах, зокрема у вищих закладах
освіти. Робота виконана згідно плану наукових робіт Дрогобицького
державного педагогічного університету ім.І.Франка та практичними
завданнями навчального процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В період тоталітаризму
засоби української етнокультури не посіли належного місця в системі
фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. Недостатньо
уваги звертається на традиції фізичного виховання українського народу і в
роки незалежності України. В той же час, в дослідженнях, проведених в
Грузії, Туркменії, Естонії, Киргизії та інших державах, наголошується, що
застосування засобів народної фізичної культури позитивно впливає на
фізичну підготовленість молоді, підвищує її мотивацію до занять фізичними
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вправами, а також має виховне значення.
Результати досліджень традицій фізичного виховання українців
висвітлено в ряді наукових праць авторів (Є.Приступа, А.Цьось, О.Вацеба,
Г.Воробей, В.Левків, А.Вольчинський, Я.Тимчак та ін.). У зазначених
дослідженнях розкриваються зміст компонентів української народної
фізичної культури в різні історичні періоди, особливості застосування
народних фізичних вправ у навчально-виховному процесі дошкільнят і
школярів.
При цьому, особливості використання засобів української
етнокультури у процесі фізичного виховання студентів не були предметом
спеціального дослідження, чим зумовлюється актуальність вибраної теми.
Метою дослідження є вивчення традицій фізичного виховання
української молоді та визначення ефективності засобів української
етнокультури у системі фізичного виховання студентів вищих педагогічних
навчальних закладів.
В дослідженні вирішувалися такі завдання:
1. Здійснити історико-культурологічний аналіз проблеми
використання засобів української народної фізичної культури у
життєдіяльності молоді.
2. Вивчити та узагальнити досвід впровадження засобів
української етнокультури у навчально-виховному процесі з фізичного
виховання студентів.
3. Визначити рівень знань студентів та викладачів про засоби
української народної фізичної культури.
4. Розробити та апробувати рекомендації для вдосконалення
методики використання засобів української етнокультури у фізичному
вихованні студентів.
Для досягнення поставленої в роботі мети були використані
наступні методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури;
опитування (анкетування); педагогічні спостереження.
Результати дослідження. Аналіз науково-методичної літератури
автори (О.Ковальчук, Й.Лозинський, В.Скуратівський; О.Воропай,
М.Крищук, Г.Маковій, В.Сапіга, В.Супруненко, С.Килимник, та інші)
показав, що фізичне виховання молоді здійснювалося у навчальних закладах
та в громадських об’єднаннях, до яких слід віднести у містах братства, а в
селах дівочі та парубочі громади.
Організаційними форми фізичного виховання молоді в будні у
теплий період року були “вулиці”, а в холодний – “вечорниці”. Чільне місце
на цих молодіжних гуляннях займали різноманітні засоби української
народної фізичної культури: ігри, забави, танці, різновиди боротьби,
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змагання тощо.
Як видно з таблиці 1, одні народні фізичні вправи юнаки і дівчата
проводили спільно, зокрема, танці, забави, ігри, а інші – порізно. Дівчата
надавали перевагу рухливим іграм та забавам, в яких проявляються
спритність, плавність рухів, творча активність. Юнакам більше до вподоби
були рухливі ігри і забави, в яких проявляються сила і спритність, змагальні
вправи та різновиди боротьби.
Таблиця 1
Традиційні засоби української народної фізичної культури (ЗУНФК),
що проводилися в життєдіяльності молоді
ВИКОНАВЦІ
хлопці
Дівчата
хто швидше
Різновиди ходіння на дибах, ходіння на
пробіжить, хто
змагання ходулях, хто далі кине, хто
швидше або далі пробіжить, хто далі кине
швидше пропливе, хто дістане
морського рака, хто довше буде
під водою
різновиди поясна, навхрест, лежача,
боротьби навколішки, грудьми, на колоді,
верхи, навкулачки, бій півнів,
на палицях, перетягування
линви
тісної баби,
ігри
у короля, в коня, у дзвона, у
пікара, у війну, тісної баби, піп, панас, третій
зайвий
чорт, турок, харлай, гилка,
шила бити, кашу варити
ЗУНФК

забави

танці

способи
плавання

у коромисла, довга лоза, стовп, перепілочка,
дзвіниця, жорно
подоляночка,
кривий танець,
король, нелюб,
мак, плетениця,
зелений шум,
роман-зілля, а ми
просо сіяли
метелиця, аркан, козак, козачок шумка,
гребінець,
зірниця,
коломийка,
корито, цюрило
на розмашки, горілиць
по-жаб’ячому

хлопці та дівчата

ремінець, третій
зайвий, моргання,
каплун, котячий
замок, козак на коні,
сум, смерть, панас
вербова дощечка,
горська земля, міст,
жорно, кидання
сніжок,

коломийка, полька,
вербованець, вальс,
тарганець, штайєр,
чардош, гора

Слід зазначити, що для проведення поєдинків були вироблені
неписані закони, які вимагали від учасників демонструвати не лише фізичні
можливості, але й позитивні морально-етичні якості.
Аналіз змісту народних фізичних вправ, що виконувалися
хлопцями і дівчатами, дає підстави стверджувати про їх різну педагогічну
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спрямованість, що вказує на здійснення диференційованого підходу в їх
підборі за статевою ознакою.
Засоби української народної фізичної культури диференціювалися
також у відповідності до рівня фізичної підготовленості особистості.
Зокрема, під час проведення різновидів боротьби молодші і менш
підготовлені хлопці вели поєдинки між собою, а старші – між собою.
Багато уваги відводилося народним фізичним вправам під час
святкувань в різних сферах життєдіяльності українського народу, які також
слід розглядати як організаційні форми фізичного виховання молоді.
Найбільш насиченими різноманітними рухливими іграми, забавами,
різновидами боротьби, змаганнями з бігу, метання, стрибків були
святкування релігійного характеру.
Привертає увагу велика варіативність техніки виконання рухових
дій, зокрема стрибків і метання.
Святкування слід розглядати як важливу форму навчання і
виховання. Оскільки на великі свята сходилася уся громада, то це були
своєрідні оглядини молоді. Кожен прагнув проявити себе перед громадою
в повній мірі, демонструючи свої фізичні та функціональні можливості.
Отже, засоби української народної фізичної культури, будучи
невід’ємною частиною життєдіяльності молоді, з однієї сторони сприяли
фізичному і духовному розвитку особистості, а з іншої – забезпечували
рекреацію молодого оранізму і підвищення його працездатності.
За допомогою анкетування визначався рівень знань викладачів
фізичного виховання про можливість застосування засобів української
народної фізичної культури у навчально-виховному процесі студентів. Було
роздано 100 анкет, а зібрано 78 анкет. 22 респондента не дали відповіді на
питання, мотивуючи це браком знань в цьому напрямку.
Рівень знань фахівців, які відмовилися заповнити анкету доцільно
вважати “дуже поганим”. Тому, результати оцінювання рівня знань всіх
фахівців, яким були роздані анкети, як видно з рисунка 1, виглядатимуть
наступним чином: у 9 % рівень знань про можливість застосування засобів
української народної фізичної культури у роботі зі студентами можна
оцінити як “дуже добрий”, у 18% – як “добрий”, у 23% – як “задовільний”,
в 28% – як “поганий” і в 22% – як “дуже поганий”.
Таким чином, половина респондентів показала “незадовільний”
рівень знань про можливість застосування засобів української народної
фізичної культури у фізичному вихованні студентів. Такий рівень
обізнаності фахівців вимагає активізації професійної підготовки в даному
напрямку.
Респонденти зазначили, що стримує впровадження засобів
43

української народної фізичної культури у практику фізичного виховання у
вищих закладах освіти відсутність достатньої кількості навчальних посібників,
в яких подається опис та методичні рекомендації щодо застосування цих
фізичних вправ на практиці.

22%

9%
18%

28%

23%
дуже добрий
поганий

добрий
дуже поганий

задовільний

Рис. 1. Рівень знань фахівців про можливість застосування засобів
української народної фізичної культури у роботі зі студентами
Разом з тим, викладачі наголошують на необхідність проведення
наукових досліджень в цьому напрямку як теоретичного, так і практичного
характеру, а також, на поширення у навчальних закладах результатів такої
роботи.
За допомогою анкетування визначалися обізнаність студентів про
традиції фізичного виховання українців, досвід виконання студентами
народних фізичних вправ у навчально-виховному процесі освітніх закладів
та думка студентів про доцільність використання засобів української
народної фізичної культури у навчально-виховному процесі. Було зібрано
та оброблено 243 анкети (64 – від студентів факультету менеджменту і
маркетингу, 62 – від студентів фізико-математичного факультету, 59 – від
студентів педагогічного факультету і 58 – від студентів історичного
факультету).
Результати опитування студентів показали наявність у хлопців і
дівчат знань про окремі народні ігри, які тривалий час поширені в
дошкільній та шкільній практиці фізичного виховання, та фізичні вправи,
які проводяться під час культурно-молодіжних святкувань, що відродилися
останнім часом, зокрема Великдень, Купала, Андрія. Слід відмітити, що у
студентів відсутні знання про народні фізичні вправи, які проводилися під
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час родинних обрядодій, і недостатні знання про народні фізичні вправи,
які проводилися під час дозвілля.
У студентів різних факультетів було зафіксовано різний рівень
обізнаності про засоби української народної фізичної культури. Так,
інформацією про окремі народні фізичні вправи володіють в середньому
95% студентів педагогічного та історичного факультетів і лише 15% студентів
факультету менеджменту і маркетингу та фізико-математичного факультету.
Серед студентів, які дали відповіді на питання, як видно з рисунка
2, 1,6% назвали більше 20 народних фізичних вправ, 9,5% – більше 10
народних фізичних вправ, 27,5% – більше 5 народних фізичних вправ і решта
– не більше 5 народних фізичних вправ.
Студенти відмітили, що в їх навчально-виховному процесі народні
фізичні вправи практично не застосовуються. Такий стан впровадження
засобів української народної фізичної культури у вищих закладах освіти
вимагає активізувати роботу в цьому напрямку.
1,6%

9,5%
27,6%

61,3%
більше 20

більше 10

більше 5

менше 5

Рис. 2. Відсоток студентів, які знають відповідну кількість народних
фізичних вправ, що застосовуються в сучасних закладах освіти
У зв’язку з цим, нами були розроблені методичні рекомендації
щодо застосування народних фізичних вправ у навчально-виховному
процесі студентів. Впровадження методичних рекомендацій здійснювався
в трьох напрямках.
На заняттях фізичного виховання застосовувалися рухливі ігри,
забави, різновиди боротьби. Для їх проведення нами були внесені зміни в
правила цих фізичних вправ та в способи їх виконання, що дозволило
залучити на обмеженому місці проведення велику кількість учасників,
регулювати тривалість цих вправ та забезпечити велику моторну щільність
під час їх проведення.
Висновки. Педагогічні спостереження показали, що введенні у
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правила проведення зміни сприяли підвищенню моторної щільності
зазначених вправ до 60-80% в залежності від інтенсивності проведення.
На секційних заняттях з атлетичної підготовки культивувалися
народні різновиди боротьби, спрямовані на розвиток сили і силової
витривалості різних груп м’язів.
Під час проведення культурно-молодіжних святкувань у їх сценарії
були включені обрядодії, основу яких складала активна рухова діяльність.
Таким чином, отримані в результаті проведених нами досліджень
три групи даних тісно взаємозв’язані між собою, логічно доповнюють одні
одних і створюють чітку уяву про особливості використання ЗУНФК у
фізичному вихованні студентів.
Подальші дослідження з розглянутих у статті проблем необхідно
направити на вивчення комплексного впливу на здоров’я студентів інших
психолого-педагогічних чинніків, які зумовлені умовами проведення
занятть з фізичного виховання.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
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МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ВИТРИВАЛОСТІ КУРСАНТІВ НА
ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ОБЛІКУ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ М’ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Піддубний О.Г.
Харківський військовий університет
Анотація. Стаття присвячена пошуку найбільш ефективних методів розвитку
загальної витривалості курсантів на етапі первинної військово-професійної
підготовки. Аналіз існуючих методів розвитку витривалості свідчить про те,
що вони передбачають здійснювати кількісний та аналітичний метод оцінки
інтенсивності навантаження. Максимально простим, не зв’язаним з
лабораторними вимірами й аналізами, доступним при роботі з
військовослужбовцями будь-якого рівня контроль за інтенсивністю
навантаження на наш погляд, є метод визначення основних параметрів
навантаження на підставі енергетичних особливостей забезпечення м’язової
діяльності.(Смірнов М.Р. 1996). Експериментально підтверджено, що
застосована нами методика розвитку загальної витривалості є ефективною і
забезпечує оптимальне поєднання педагогічних підходів, індивідуальних
особливостей курсантів і існуючих умов військово-професійної підготовки у
вищих військових навчальних закладах України.
Ключові слова: фізична підготовка, військово-професійна підготовка,
комп’ютерне планування занять, метаболічне джерело, метаболічний режим
Аннотация. Поддубный А.Г. Методика развития выносливости у курсантов на
начальном этапе обучения на основе учета энергетических особенностей
обеспечения мышечной деятельности. Статья посвящена вопросу поиска
наиболее эффективных методов развития общей выносливости курсантов в
период начальной военно-профессиональной подготовки. Анализ
существующих методов развития общей выносливости показывает, что они
основываются на количественном и аналитическом методе оценки
интенсивности нагрузки. Максимально простым, не связанным с
лабораторными измерениями и анализами, доступным для работы с
военнослужащими любого уровня, на наш взгляд, является метод определения
основных параметров нагрузки на основе биоэнергетического обеспечения
мышечной деятельности (Смирнов М.Р.,1996). Экспериментально
подтверждено, что использованная нами методика расчета параметров нагрузки
эффективна для различных уровней подготовки военнослужащих и
обеспечивает оптимальное сочетание педагогических подходов,
индивидуальных особенностей курсантов и существующих условий военнопрофессиональной подготовки в военных учебных заведениях Украины.
Ключевые слова: физическая подготовка, военно-профессиональная
подготовка, компьютерное планирование занятий, метаболический источник,
метаболический режим.
Annotation. Poddybny A.G. Technique of cadets’ endurance development at the
initial stage of training on the basis of consideration of energetic peculiarities of
muscular activity maintenance. The article deals with the problem of search for
the most effective methods of cadets’ general endurance development during the
initial period of professional military training. The analysis of existing methods of
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general endurance development proves that they are based on quantitative and
analytical principles of physical load intensity assessment. From our point of
view, method of determination of basic load parameters based on power
maintenance of muscular activity (Smirnov M.P., 1996) is the simplest possible
requiring no laboratory measurements or analyses and being applicable to work
with military personnel of any level of fitness. Our technique of load parameters
determination has been experimentally confirmed to be effective in terms of
applicability to training military personnel of any level of fitness and provides the
optimum combination of teaching techniques, consideration of cadets’ individual
fitness features and training facilities available in military educational establishments
of Ukraine.
Key words: physical training, professional military training, computer planning of
training lessons, metabolic source, metabolic rates.

Постановка проблеми. Супідрядність цілей бойової і фізичної
підготовки на етапі початкового військово-професійного навчання,
закономірностей адаптації до військової служби, впливу рівня фізичної
підготовленості на ефективність військово-професійної діяльності
вимагають пошуку більш раціональних засобів і методів, спрямованих на
досягнення максимально можливого корисного результату при найменших
витратах часу і зусиль педагогів і тих, кого навчають, [1, 2, 3, 4].
Робота виконана в рамках науково-дослідної роботи
«Удосконалення системи підготовки військових спеціалістів в навчальних
центрах «шифр» Спеціаліст».
Аналіз останніх досліджень і публікацій говорить про те, що
фізична підготовка в процесі адаптації до умов навчання у військовому
закладі повинна бути спрямована, у першу чергу, на розвиток у курсантів
здатності до ефективного виконання заданої роботи, переборюючи
стомлення, що розвивається при цьому. Іншими словами - на розвиток у
них загальної і швидкісної витривалості [2, 9, 10, 11].
Існуючі методи розвитку витривалості передбачають здійснювати
кількісну оцінку інтенсивності навантаження наступним чином:
1) по величині ЧСС;
2) по процентному вираженню, по відношенню до максимального
рівня навантаження;
3) по швидкості пересування (або часу, який затрачається на 1 км);
4) по виміру рівня лактату в крові.
Крім вищевикладених способів, існує аналітичний метод оцінки
загальної інтенсивності реалізованої в конкретному тренувальному занятті,
біговому навантаженні. Ще в 70-і роки в НДР був запропонований
комплексний показник, який являється добутком швидкості пересування
на тренувальний об’єм. З початку 80-х років В.Н. Кулаков запропонував
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аналогічний метод з тією лиш різницею, що об’єм збільшувався не на
швидкість, а на умовний коефіцієнт, враховуючий труднощі виконання
конкретної бігової вправи. На підставі геометричного аналізу (подібного
тому, яким користувався В.С. Фарфель) напівлогарифмічної залежності
“швидкість – логарифм шляху” були виділені шість “зон відносної
потужності”, для кожної з яких була складена таблиця умовних коефіцієнтів
труднощі, диференційованих в залежності від спортивно-кваліфікаційного
рівня спортсмена.
При оцінці загальної витривалості важливо враховувати не стільки
результат виконання вправ на витривалість, скільки рівень напруги
фізіологічних функцій [5]. Тому важливі тренувальні впливи вправ на окремі
функціональні системи організму, при цьому контроль за інтенсивністю
повинний бути максимально простим, не зв’язаним з лабораторними
вимірами й аналізами, доступним при роботі з військовослужбовцями будьякого рівня.
У зв’язку з цим спробуємо оцінити перспективність кожного з
описаних вище способів кількісної оцінки інтенсивності на предмет
використання у фізичній підготовці військовослужбовців.
Метод, зв’язаний з виміром рівня лактату в крові (навіть не
приймаючи в увагу небезпеку інфекції) доступний лише при роботі зі
спортсменами вищого ешелону. Крім того, він не дозволяє ідентифікувати
окремі спринтерські режими, що знаходяться усередині алактатной зони.
Метод, зв’язаний з реєстрацією ЧСС, на жаль (як показує досвід
практичного використання), може приводити до істотних помилок.
Величина ЧСС, виміряна після проведеного навантаження, не може служити
повноцінним критерієм, тому що значення цього показника повинне
вбирати в себе поправка на кваліфікацію, спеціалізацію й органічні
особливості спортсмена.
Метод, зв’язаний з виміром інтенсивності у відсотках від
максимальної (якщо її не переводити у швидкість), є наближеним (керівник
заняття рекомендує військовослужбовцям перебороти той чи інший
відрізок «у впівсили», «в одну чверть сили» і т.д.). Така «точність», швидше
за все, ілюструє вчорашній день спорту.
Комплексним варіантом, на який можна було б обпертися,
залишається метод кількісної оцінки інтенсивності по швидкості бігу; до
того ж цей спосіб доступний при роботі зі спортсменами будь-якого рівня.
Вивчення факторів, що визначають прояви витривалості,
приводить до необхідності враховувати шляхи і механізми
енергозабезпечення, а також причини розвитку стомлення у взаємозв’язку
з фізичними і фізіологічними можливостями організму. При цьому
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енергетичному забезпеченню м’язової діяльності і шляхам розширення
його можливостей повинно бути приділено особливу увагу, тому що саме
можливості системи енергозабезпечення й уміння раціональне їх
використовувати при виконанні рухових дій, що складають зміст діяльності,
здобувають вирішальне значення для досягнення високих показників
витривалості спортсменів [8].
Отже, тренувальний вплив повинний мати на увазі пророблення з
метою удосконалювання основних біоенергетичних систем, необхідних для
даного виду спорту. При цьому бігове навантаження повинне бути
зорієнтоване, насамперед , на тривалість і потужність відповідних
метаболічних процесів. [7,8]. Всі зазначені проблеми є актуальними і
маловивченими і потребують більш детального дослідження.
Мета даного дослідження - довести можливість при проведенні
занять з фізичної підготовки з військовослужбовцями використання
методики розвитку загальної та швидкісної витривалості на основі
енергетичних особливостях забезпечення м’язової діяльності.
Результати дослідження. Для розвитку загальної і швидкісної
витривалості нами була використана методика бігових навантажень,
запропонована М.Р. Смірновим (1996), яка пропонує [5, 6, 7, 8] роздрібнити
зони дії традиційних механізмів енергозабезпечення і розробити керування
і контроль за тренувальним процесом за джерелам - субстратами, що
складають ці механізми .
За допомогою розробленої комп’ютерної програми можна
уточнити тимчасові інтервали дії джерел – субстратів (рис. 1).
На рисунку 1 представлені криві, що виражають залежність часу
пробігання відрізка від його довжини для різних метаболічних режимів.
При цьому залежність 1, представлена на графіку, відповідає даним
чоловіків - майстрів спорту міжнародного класу (МСМК), а залежність 2 даним новачків 10-літнього віку. Даними для їхньої побудови послужили
уже відомі значення параметрів для конкретного виду легкої атлетики. Ці
криві є граничними, інакше кажучи, усі параметри інших рівнів кваліфікації
знаходяться між ними. Зверніть увагу на те, що зображені на рисунку криві
1 і 2 не рівнобіжні одна одній (навіть у логарифмічному масштабі). Умовно
можна (з огляду на результати вступних іспитів) віднести курсантів, що
надійшли в ХВУ, за рівнем їх фізичної підготовленості до новачків 17-18
років. У цьому випадку крива 3, що виражає залежність граничного часу
пробігання військовослужбовцем дистанцій різної довжини, буде
рівнобіжна кривої 2, що відповідає показникам новачків 10 років і буде
проходити через крапку, координатою якої є довжина дистанції і результат,
показаний на ній конкретним військовослужбовцем. Числові значення
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основних (граничних) параметрів метаболічних режимів для конкретного
військовослужбовця знаходяться на лініях, що з’єднують граничні
параметри МСМК і новачків (на рисунку вони позначені індексами N і E).
Таким чином, координати крапки перетинання кривої 3 з лініями, що
з’єднують граничні параметри діапазонів метаболічних режимів, будуть
шуканими величинами.

Рис. 1. Графічне зображення режимів зон відносної потужності,
обчислених на підставі закономірності метаболічного забезпечення
бігового навантаження: 1 - чоловік МСМК; 2 - новачки; 3 - курсанти,
що мають результат у бігу на 3000 м - 12 хв 40 с.
М.Р. Смирнов на прикладі легкої атлетики відзначено, що
«геометрична прогресія зі знаменником 2 дозволить точно визначити
діапазони в метрах, на яких максимально виявляються N і Е наступних друг
за другом метаболічних режимів» (табл. 1), а час дії потужності (N) і ємності
(Е) цих субстратів дозволяють підібрати тренувальні відрізки для будь-якого
спортивно-класифікаційного рівня, що відповідають діапазону кожного
джерела (табл. 2)
На підставі дані таблиці 1 випливає, що для військовослужбовця,
що показав результат у бігу на 3000 м 13 хв 40 с (820 с), основний
метаболічний процес – N5 (аеробне фосфорилірування, біохімічний
субстрат - глікоген м’язів і печінки), максимально задіяний при пробіганні
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відрізка 3712 м протягом 1048,6 с (17 хв 28,6 с).

Індекс
режиму

Таблиця 1
Граничні параметри основних метаболічних джерел забезпечення
бігового навантаження військовослужбовців, що показали різні
результати в бігу на 3000 м
L, м

Е3
N3-4
Е 3-4
N4
Е4
N4-5
Е 4-5
N5
Е5
N5-6
N6

29
58
116
232
464
928
1856
3712
7424
14848
59392

13 хв. 40с
T , с,
5,2
9,4
19,2
40,5
92,2
205,2
464
1048,6
2334,6
5137,7
23568

Рез ультаті в бігу на 3000 м
13 хв. 00с
12 хв. 40с
L, м

T, с,

30,5
5,3
61
9,4
122
19,6
244
41,5
448
95,3
976
209,9
1952 473,8
3904 1043,8
7808 2351,8
15516 5137,7
62464 24787

11 хв. 50с

L, м

T , с,

L, м

T , с,

31,5
63
126
252
504
1008
2016
4032
8064
16128
64512

5,5
9,9
19,9
43,7
94,9
220,3
482,3
1069,5
2378,8
5202,5
24436

35
70
140
280
560
1120
2240
4480
8960
17920
71680

5,5
9,9
20,8
43,7
103,3
220,3
498,9
1084,7
2434,7
5120
26548

Таблиця 2
Метричні і тимчасові параметри бігового навантаження для
пророблення метаболічних режимів у курсантів, що показали в бігові
на 3000 м результати: 11 хв 50 с, 12 хв 40 с, 13 хв 00 с, 13 хв 40 с
Індекс
режиму
L, м
N6
N6
N 5-6

Е5
N5

Е 4-5

Е4

Е 3-4
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6000
7000
8000
3000
4000
5000
2000
1200
1300
1400
1500
700
800
1000
200
300
400
60
80
100

13 хв 40 с
хв, с
от
до 34,59
39,41
46,18
40,48
52,55
46,37
17,18
15,29
23,04
20,38
28,50
25,48
10,29
9,28
5,39
5,00
6,07
5,40
6,35
6,06
7,04
6,33
2,55
2,47
3,20
3,11
4,10
3,59
40
38,46
60
57,69
1,20
1,11
9,9
9,6
13,2
12,9
16,6
16,1

Результат
13 хв 00 с
12 хв 40 с
хв, с
хв, с
от 39,41 до 33,20 от 37,53 до 32,28
46,18
52,55
16,33
22,05
27,36
10,02
5,21
5,48
6,14
6,41
2,5
3,4
4,03
39
59
1,18
10
13
16

38,53
44,27
14,48
19,43
24,39
9,03
5,08
5,26
5,51
6,16
2,41
3,04
3,49
37
55,5
1,14
9,4
12,5
15,6

44,12
50,30
16,08
21,30
26,53
9,50
5,18
5,45
6,11
6,38
2,47
3,11
3,59
38
56
1,15
9,5
12,6
15,8

37,53
43,17
14,27
19,16
24,05
8,56
4,55
5,19
5,44
6,09
2,8
3,00
3,45
36,3
54,4
1,13
9,2
12,3
15,3

11 хв 50 с
хв, с
от
до 30,35
37,02
43,13
35,41
49,23
40,46
14,17
13,35
19,57
18,07
23,49
22,39
9,03
8,24
4,51
4,40
5,15
5,03
5,39
5,26
6,03
5,50
2,36
2,30
2,58
2,52
3,43
3,35
37
34,5
55
51,8
1,14
1,09
8,9
8,7
11,9
11,5
14,9
14,4

Для надання тренувального впливу на метаболічне джерело N5, з
огляду на тривалість учбово-тренувального заняття, загальноприйняті в
практиці довжини дистанцій, що знаходяться в зоні метаболічного режиму,
приймаємо відрізки рівні 1200 м, 1300 м, 1400 м, 1500 м. Час подолання їх
відповідно дорівнює від 5 хв 39 з до 5 хв, від 6 хв 7 с до 5 хв 40 с, від 6 хв 35 с
до 6 хв 6 с, від 7 хв 4 с до 6 хв 33 с.
Використання даної методики робить тренувальний процес
гранично керованим.
На основі отриманих даних плануються місячні періоди занять по
фізичній підготовці, як у навчальний час, так і в годинник спортивномасової робота, складається зміст і варіанти ранкової фізичної зарядки.
Результати основного педагогічного експерименту показали, що
в курсантів експериментальної групи, що займалися по нашій програмі,
вірогідно покращилися показники загальної і швидкісної витривалості.
Висновок. Таким чином, дана методика значно ефективніше в
порівнянні з існуючими підходами, оскільки забезпечує оптимальне
розвиток витривалості (Р<0,05) сполучення педагогічних підходів,
індивідуальних особливостей курсантів і існуючих умов військовопрофесійної підготовки у вищих військових навчальних закладах України.
Дана методика може бути використана при організації занять з
військовослужбовцями строкової служби та при підготовки військових
спортсменів – багатоборців.
В перспективи дану методику розрахунку параметрів
навантаження доцільно дослідити з урахуванням таблиць еквівалентних
результатів в бігу (наприклад 60 та 100 метрів, 2000 та 3000 метрів) на заняттях
фізичної підготовкою у ліцеї.
1.

2.
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СТАН ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПРИЗОВНИКІВ
Круцевич Т.Ю., Лошицька Т.І.
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Кременчуцький державний політехнічний університет
Анотація. В статті викладено результати досліджень стану фізичної
підготовленості та здоров’я призовників на заключному етапі підготовки до
служби в армії. Визначено причини недостатньої підготовки та задачі, які
необхідно розв’язати для вирішення цієї проблеми.
Ключові слова: фізична підготовленість, рівень здоров’я, модельні
характеристики, призовники.
Аннотация. Круцевич Т.Ю., Лошицкая Т.И. Состояние физической
подготовленности призывников.
Исследован уровень физической
подготовленности и уровень здоровья призывников и допризывников на
заключительном этапе подготовки к службе в современных Вооруженных
Силах. Определены причины недостаточной подготовки и задачи, которые
необходимо решить по этой проблеме.
Ключевые слова: физическая подготовленность, уровень здоровья, модельные
характеристики, призывники.
Annotation. Krutsevich T., Loshytska T. Physical condition of draftee. The article
deals with the practical data in researching of draftee physical condition as well as
his health criteria right before recruiting. The author set up the main reasons of
draftee health level and proposed some ways out its improving.
Keywords: physical condition, health, models, draftee.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства
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– в умовах переходу до інтенсивного розвитку виробництва і одночасного
скорочення долі мускульних витрат – в усе більшій кількості видів
професійної діяльності здоров’я наряду з іншими якісними
характеристиками набуває ролі провідного фактора [11]. Рівень здоров’я,
фізичного розвитку, фізичної працездатності та такі якості особистості, як
швидкість реакції, швидкість прийняття рішень, зібраність, здатність
тривалий час виконувати відповідальну та напружену роботу - становляться
найважливішими вимогами до робочої сили в усіх сферах діяльності [6].
В цьому плані не є винятком служба в Збройних Силах. Сучасні
військові спеціальності ставлять високі вимоги до фізичної підготовки і
психічної рівноваги (стійкості) воїна, а короткий час перебування на службі
вимагає, щоб ця підготовка частково здійснювалась у процесі фізичного
виховання [16].
Робота виконана згіно загального плану НДР Кременчуцького
державного політехнічного університету.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз спеціальної
літератури дає змогу стверджувати, що фізична підготовленість призовників
– предмет особливої уваги та турботи багатьох країн світу [3,5,10, 15, 13].
Гостро ця проблема стоїть і в сучасній Україні. Дослідниками вирішувалися
питання удосконалення фізичної підготовленості, організації та методики
розвитку окремих рухливих якостей призовників [10, 5],системи перевірки,
контролю та оцінки фізичної підготовленості цієї категорії юнаків. Ряд
авторів-дослідників визначають рівень фізичної підготовленості призовної
молоді, як далекий від оптимального [3,5]. Однак, за винятком поодиноких
[3], існує мало публікацій, де викладено результати комплексних досліджень
фізичної підготовленості призовників. Це дало б змогу зрівнювати фізичну
підготовленість, удосконалювати програми, моделювати. Що стосується
останнього, то існують моделі різних сторін підготовленості спортсменів,
моделі тренувальної діяльності та ін.
Але на сьогоднішній день не розроблено моделі фізичної
підготовленості сучасних призовників. Увага до модельно-цільових
характеристик пояснюється підвищеним інтересом до методу
моделювання. На думку вчених [2,14], прогрес науки (в тому числі і в області
фізичного виховання) в значній мірі базується на модельних концепціях. В
нашій роботі у вигляді моделей потрібно представити нормативні рівні
фізичної підготовленості призовників.
Формулювання цілей статті. Щоб вирішити проблему розробки
моделей, слід досконало дослідити та вивчити рівень фізичної
підготовленості призовників, рівень їхнього здоров’я, проаналізувати
існуючі програми з фізичного виховання.
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В результатах досліджень та у державних документах, прийнятих
в Україні за останні роки [7, 13, 15], стверджується факт про стійку тенденцію
зниження рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості молоді
України. За даними Міністерства освіти України у віці 16 – 19 років 61%
студентів ВУЗів мають низький та нижче середнього рівні здоров’я, 50% незадовільну фізичну підготовку, а 30% студентів по показнику
максимального споживання кисню (МСК) знаходяться у віковому діапазоні
50-60 років. Крім того, відомо, що 80% юнаків у віці 18-20 років не
справляються з навантаженням класичного степ-тесту [14]. Особливу
занепокоєність викликає рівень фізичної підготовленості юнаків 16 – 20
років – категорії призовників до ЗС України.
Метою нашого дослідження було вивчення рівня фізичної
підготовленості призовників та допризовників м.Кременчука.
Результати дослідження. Раніше контрольними перевірками було
виявлено, що 3 із 4 призовників Полтавської області не справлялися з
вимогами по фізичній підготовці [12]. Очевидно, що спроби суттєво змінити
ситуацію на краще не принесли очікуваних результатів. Про це свідчать
дані аналізу фізичної підготовленості, представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Якісний аналіз фізичної підготовленості призовників м.Кременчука
Полтавської області
Оцінка
фізичної
підготовленості
,,Відмінно’
,,Добре’
,,Задовільно’
,,Незадовільно’(2)
,,Незадовільно’(1)
Всього (чоловік)

Рік
1998
Кільк.
270
580
1375
127
18
2370

%
11,4
24,5
58,0
5,3
0,8

2000
Кільк.
401
682
1203
96
10
2392

%
16,8
28,7
50,3
4,0
0,4

2001
Кільк.
437
704
1190
100
19
2450

%
17,8
28,5
48,6
4,1
0,78

За даними Міністерства науки і освіти України за станом здоров’я
щороку в ряди ЗС України не призивається кожний четвертий юнак
призовного віку [15].
Досліджуючи стан здоров’я призовників м.Кременчука
Полтавської області, ми одержали дані, які викладено в таблиці 2.
За даними цієї таблиці юнаків 16 – 20 років не можна
характеризувати, як категорію людей, що мають високий та вище
середнього рівні здоров’я.
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Таблиця 2
Аналіз придатності до стройової служби юнаків призовного віку
м.Кременчука Полтавської області
Кількість юнаківРік
призовників
1998
2000
2001
весна осінь весна Осінь весна осінь
Загальна кількість
2373 4624
1817
4133
2579
5054
Годних до стройової
служби:
Кількість
%
Непридатних:
Кількість
%
Стоять на ,,Д’ обліку:
Кількість
%

1281
54,0

2271
49,1

1162
63,9

2606
63,1

1464
56,8

2903
57,4

273
11,5

692
15,0

278
15,3

516
12,5

330
12,8

577
11,4

89
3,8

182
3,9

106
5,8

218
5,3

127
4,9

245
4.8

Сьогоднішній стан фізичної підготовленості молоді свідчить про
наявність ряду істотних недоліків в існуючій системі фізичного виховання.
Система підготовки націлює на високий рівень результатів, а не на високий
рівень здоров’я, а між ними, як відомо, лінійної залежності не існує [8].
Програма підготовки не враховує інтересу молоді до сучасних видів
спорту, не забезпечує високо рівня активності до занять , не передбачає
самостійності на заняттях. Як результат, заняття характеризуються низькою
моторною щільністю і оздоровчі завдання фізичного виховання не
вирішуються [9].
Що стосується системи контролю та оцінки, то, як вважають
вчені [8,9,14], вона не має належного наукового обґрунтування, а метод
Держтести не є доступним для людей з різними рівнями здоров’я і
характеризується низькою ефективністю та нормативним підходом, який
суворо регламентується, але не відбиває об’єктивного вдосконалення. Це
зводить фізичну підготовку призовників у великій мірі до „натаскування’
на виконання затверджених нормативів [5]. Тести в існуючій системі
(Державні тести та нормативи фізичної підготовленості населення України)
установлені емпірично (за рекомендаціями, думками спеціалістів) для
відповідної статево-вікової групи. Але середня величина – це не завжди
саме та, яка відповідає високому рівню здоров’я та працездатності, як того
вимагають умови сучасної служби в Збройних силах. Ця позиція раніше
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обґрунтована в роботах вчених [4,8,9], які вважають, що критерієм
нормативу рухових якостей повинна бути не порівняльна норма, основана
на середніх стандартах, а належна, основана на її відповідності високому
рівню здоров’я, професійної та побутової працездатності. Таким чином
для обґрунтування нормативу необхідні об’єктивні дані, за якими можна
було б встановити, що молоді люди, а в нашому випадку – призовники, які
їх виконали, характеризуються високою стійкістю організму до захворювань
та втоми, ніж ті, які їх не виповнили. На жаль, таких досліджень здійснюється
відносно мало [8,9].
Висновки. Підсумовуючи вищесказане, можна зробити
висновок, що існує суперечність між необхідністю вдосконалення системи
фізичної підготовки призовників і відсутністю науково обґрунтованих
модельних характеристик фізичної підготовленості цього контингенту. Саме
модельних, адже любі види фізичної підготовки повинні мати конкретну
мету, базуватись на оптимальній програмі тренування, яка враховувала б
статево-вікові, конституційні і, обов’язково - професійні особливості тих,
хто займається, структуру та вихідні рівні їх рухової підготовленості. Мета
завжди конкретна, без неї не може бути ефективної діяльності, в тому числі
й м’язової [14]. З точки зору фізіології м’язової діяльності, реалізована
мета виражається в досягненні до заданого часу необхідного рівня рухових
якостей [1]. В нашому випадку за мету можна визначити досягнення до
початку служби заданого рівня фізичної підготовленості та професійної
працездатності при одночасному підвищенні опорності систем організму
призовників до захворювань та стресорів різної модальності.
Подальший напрямок досліджень. Необхідність удосконалення
фізичної підготовленості призовників існує поряд із відсутністю науково
обгрунтованих модельних характеристик фізичної підготовленості цього
контингенту. Для розв’язання цієї проблеми слід вирішити наступні задачі
:
1. Вивчити особливості фізичного стану призовників ( фізичне
здоров’я, фізичний розвиток, стан серцево-судинної та дихальної
систем, фізичну підготовленість, психофізичні особливості).
2. Розробити модельно-цільові характеристики фізичної
підготовленості, які б відповідали вимогам високого рівня здоров’я
і вимогам сучасної служби.
3. Розробити рекомендації по раціональному співвідношенню
засобів та методів фізичного виховання на завершальному етапі
підготовки до служби в армії.
1.
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ДИНАМІКА ЗМІН ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ
ТРИВАЛОМУ ФІЗИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ ЦИКЛІЧНОГО
ХАРАКТЕРУ
Перевощиков Ю.О., Романчук О.П.
Південноукраїнський державний педагогічний
університет ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса)
Анотація. У роботі проведений аналіз результатів дослідження
психофізіологічних показників у динаміці тривалого фізичного навантаження
циклічного характеру (6-ти добовий пробіг). Тривале навантаження приводить
до формування захисних компенсаторно-адаптаційних механізмів організму,
перебіг яких проходить на якісно новому рівні, коли визначальною стає
емоційна лабільність нервових процесів.
Ключові слова: тривале циклічне фізичне навантаження, психофізіологія, стан.
Аннотация. Ю.А. Перевощиков, А.П. Романчук. Динамика изменений
психофизиологических показателей при длительной физической нагрузке
циклического характера. В работе проведен анализ результатов исследования
психофизиологических показателей в динамике длительной физической
нагрузки циклического характера (6-ти суточный пробег).
Длительн ая
нагрузка приводит к формированию защитных компенсаторно-адаптационных
механизмов организма, течение которых проходит на качественно новом
уровне, когда определяющей становится эмоциональная лабильность нервных
процессов.
Ключевые слова: длительная циклическая физическая нагрузка,
психофизиология, состояние.
Annotation. Yu.A.Perevoshchikov, A.P.Romanchuk. Dynamics of changes of
psychophysiological parameters at a long exercise stress of cyclic character. In
work the analysis of results of research psychophysiological parameters in dynamics
of long physical loading of cyclic character (6-daily run). Long physical loading
results in formation of protective compensate-adaptable mechanisms of an
organism which current passes at qualitatively new level when determining there is
an emotional lability of nervous processes.
Key words: long cyclic physical loading, psychophysiology, a condition.

Постановка проблеми. Психічний стан відіграє важливу роль в
адаптації людини до різних видів зовнішніх впливів, до числа яких відносяться
і фізичні навантаження. Сучасний спорт, особливо спорт вищих досягнень
з його значними емоційними і фізичними перевантаженнями, безумовно,
є екстремальним чинником для людського організму [1,6,10,11].
З іншого боку, спорт як вид професійної діяльності, вимагає
відповідності спортсмена визначеним психічним і психофізіологічним
характеристикам, від чого залежить успішне виконання цієї діяльності і
спортивні досягнення [3,5]. Усе це свідчить на користь необхідності вивчення
психофізіологічного стану систем організму людини в умовах впливу
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екстремальних фізичних навантажень, що визначило завдання даного
дослідження, яке виконувалась відповідно з планом наукової роботи
“Особливості адаптації організму до фізичних навантажень різного характеру”.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатьма дослідженнями
показаний позитивний, тонізуючий вплив помірних фізичних навантажень
на центральну нервову систему [1,5,6]. Тонізуючий ефект виникає завдяки
впливу нервових імпульсів, що виникають у рецепторах, розташованих у
м’язах, суглобах, сухожиллях і вестибулярному апараті. Частина імпульсів
досягає ретикулярної формації головного мозку, де розташовані основні
життєзабезпечуюючі центри: дихальний, судинний тощо, таким чином,
підвищується збудливість нервової системи [4,5]. Навіть короткочасні
фізичні вправи ведуть до відновлення нервово-психічних резервів організму.
При значних фізичних навантаженнях відбуваються більш істотні зміни
регуляції процесів у функціональних системах організму, що виявляються
в різних співвідношеннях участі гуморальних механізмів, симпатичного і
парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи [7]. Однак при
тривалій напруженій м’язовій діяльності може виникати зниження
ефективності діяльності регуляторних систем організму, що виявляється в
зниженні стійкості фізіологічних систем. Ступінь психічної і нервовом’язової напруги в процесі змагальних навантажень настільки високі, що
почастішали випадки раптової смерті в бігунів на марафонські дистанції
[14]. У більшості випадків причиною смерті були порушення діяльності
серцево-судинної системи у спортсменів в умовах напруженого
інтенсивного фізичного навантаження.
З іншого боку, при аеробному навантаженні, поліпшуються
окислювально-відновні процеси, постачання головного мозку кров’ю,
знімається стомлення, швидше відновлюється витрачена енергія [13]. Тому
зрозумілий інтерес до вивчення всіх рівнів адаптації організму людини до
фізичних навантажень, у тому числі - до вивчення її психофізіологічного
рівня, що грає інтегруючу роль стосовно інших функціональних систем.
Формулювання цілей статті. Метою даної роботи було
виявлення психофізіологічних характеристик особистості спортсменів, що
виконували тривале фізичне навантаження циклічного характеру (6-добовий
пробіг по доріжці стадіону).
Резул ьтати досл і дже ння. Нами був досліджений
психофізіологічний стан у 29 спортсменів чоловічої статі високої кваліфікації
(8 майстрів спорту, 12 кандидатів у майстри спорту, 9 першорозрядників),
середній вік яких складав 51,8±2,0 років (до пробігу, після 3-ї доби та по
завершенні дистанції).
Для визначення психофізіологічного стану нами застосовувались
61

методи визначення показників критичної частоти злиття світлових миготінь
(КЧСМ), електрошкірного потенціалу (ЕШП), проби Генчі, а також тест
Люшера, який дозволяв визначити психовегетативний тонус (L1), відхилення
від аутогенної норми (L2), емоційний стрес (L3), психічне стомлення (L4),
психічну напругу (L5), рівень тривожності (L6), рівень працездатності (L7),
вольову регуляцію (L8), рівень несприятливої компенсації (L9), рівень
конфлікту (L10) [1].
Результати дослідження представлені у таблиці 1.
Таблиця 1.
Психофізіологічні показники до початку пробігу та на фоні
максимальної втоми
№
Після 3-х
Після 6-и
Показники
До пробігу
п/п
доби
доби
1.
L1
0,7 ± 0,12
0,8 ± 0,14
0,7 ± 0,09
2.
L2
15,3 ± 2,14
13,6 ± 2,21
14,8 ± 1,87
3.
L3
1,0 ± 0,38
0,9 ± 0,38
1,4 ± 0,48
4.
L4
5,0 ± 0,93
4,8 ± 0,87
4,8 ± 0,89
5.
L5
2,5 ± 0,60
3,2 ± 0,55
3,1 ± 0,50
6.
L6
5,1 ± 0,88
3,9 ± 0,86
4,8 ± 0,90
7.
L7
6,1 ± 0,97
6,5 ± 0,10
6,2 ± 0,79
8.
L8
4,5 ± 0,85
1,2 ± 0,65*
5,5 ± 0,73**
9.
L9
0,8 ± 0,16
0,4 ± 0,22
0,9 ± 0,10*
10. L10
1,5 ± 0,33
0,6 ± 0,40
1,5 ± 0,34
11. КЧСМ (Гц)
39,4 ± 1,97
39,1 ± 0,60
39,3 ± 0,89
12. ЕШП (мА)
14,8 ± 2,94
12,6 ± 1,30*
7,6 ± 1,22*
*

p<0,05 **

p<0,01

Психофізіологічний стан учасників 6-ти добового пробігу був
зумовлений специфікою фізичного навантаження, яка полягала в тому, що
в перші 3 доби необхідно щодобово було пробігати не менше 110 км (якщо
менше – вибуваєш зі змагань), а в наступні – долати як можна більшу
дистанцію (у км) [2].
З огляду на специфіку даної м’язової діяльності, розглянемо спочатку
особливості зміни психофізіологічних показників у перші 3-и доби.
Аналізуючи пересічні значення психофізіологічних показників, нами
було виявлено, що найбільші зрушення щодо вихідного рівня значень
відбулися на третю добу в характеристиці вольової регуляції, а також
емоційній напрузі, представленою показником ЕШП. За цими показниками
виявлені статистично вірогідні розходження. Це пояснюється тим, що в
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ході досить складного і регламентованого фізичного навантаження у
випробуваних відбувалися значні зміни в системах організму, а стан фізичної
втоми у деяких спортсменів супроводжувався симптомами перенапруги
опорно-рухової системи (больові відчуття у хребті, гомілковостопному,
колінному, тазостегновому суглобах).
У психологічному плані ці зміни можна інтерпретувати подвійно: з
одного боку, як можливе виснаження нервових процесів, що спричинило
за собою притуплення реагування на стрес-фактори, з іншого – певною
пристосованістю організму до подібних стрес-факторів, які були менш
значущими в емоційно-вольовій регуляції, ніж прагнення досягти
поставлену мету – подолати дистанцію 6- добового пробігу.
Наші міркування певною мірою підтверджені зниженням показника
тривожності, а також ступенем урівноваженості нервово-психічного стану
(показник відхилення від аутогенної норми). Необхідно відзначити, що
виявлено невеликий ріст у значеннях показників психічної напруги і
вегетативного тонусу. Однак ці зміни є статистично невірогідні. Також
виявлені односпрямовані зміни убік зменшення по показниках емоційного
стресу, психічного стомлення і рівню розвитку несприятливих
компенсаторних станів. Усі зазначені зміни недостатньо виражені і можуть
також виступити підтвердженням наших суджень щодо оцінки
психофізіологічного станів випробуваних.
Цікаво відзначити, що після виконання 6-добового м’язового
навантаження на фоні максимальної фізичної втоми, психофізіологічні
показники, що відображають різні сторони стану випробуваних в окремих
випадках отримали подальший розвиток. За більшістю ж показників
отриманий зворотний розвиток. Виявлено зниження щодо вихідних даних і
кінцевих показників ЕШП (р<0,05), відхилення від аутогенної норми,
психічного стомлення.
За показниками емоційного стресу, психічної напруги,
працездатності і рівня вольової регуляції, спостерігається зміна в зростанні
кінцевих показників, тобто ми бачимо, що на рівні середніх значень
відбуваються зміни в психофізіологічних особливостях стану випробуваних,
які відрізняються не тільки від вихідних, але і проміжних (3- добового пробігу).
Для того, щоб дати більш глибокий аналіз змін, що відбуваються, на
рівні залежності можливих зв’язків показників, звернемося до результатів
кореляційного аналізу. Показники психічного стану до початку виконання
тривалого інтенсивно-регламентованого фізичного навантаження, з
визначеним допущенням, є ведучими в цій плеяді. Вони тісно корелюють з
показниками психічної напруги і працездатності. Мають зворотний
кореляційний зв’язок із КЧСМ, через яку мають продовження своїх зв’язків
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з показниками стомлення і тривожності.
Таким чином, у продовження вищесказаному, ми можемо
відзначити, що до початку навантаження в даного контингенту
випробуваних психічний стан є найбільш інформативним показником
готовності до майбутнього діяльності, він детермінується, в першу чергу,
особливостями напруги, працездатності й емоційній стійкості. Тут ми має
на увазі показники ЕШП, що є прогностичними і використовується для
оцінки емоційної стійкості людини. Логічним також є і те, що зі зміною
психічного стану змінюється також і лабільність нервових процесів, і
навпаки, зі зміною лабільності змінюється і психічний стан.
Після виконання тривалого інтенсивно-регламентованого 6добового м’язового навантаження в структурі взаємозв’язків
діагностованих показників відбулися досить істотні зміни. Найбільша
кількість зв’язків відзначалась між показниками психічного стомлення і
КЧСМ, що тісно корелюють між собою (р<0,05).
Без перерахування зв’язків, що утворилися, ми можемо висловити
наступне припущення. Основними факторами в оцінці психофізіологічних
особливостей змін стану організму стали психічне стомлення і лабільність
нервової системи. Саме ці особливості найбільшою мірою інтегрують з
іншими діагностичними ознаками.
Висновки. Узагальнюючи результати вихідної і кінцевої структур
кореляційних взаємозв’язків, ми можемо зробити наступні висновки:
1. До виконання тривалого циклічного навантаження важливим є
вихідний рівень психічного стану, що характеризує збалансованість
нервових процесів, відносну ступінь їх напруги, достатній рівень
працездатності і вегетативну саморегуляцію.
2. Тривале навантаження циклічного характеру приводить до
формування захисних компенсаторно-адаптаційних механізмів організму,
перебіг яких проходить на якісно новому рівні, коли емоційна лабільність
нервових процесів є визначальною.
Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можна
допустити, що у спортсменів до виконання інтенсивного рухового
навантаження психофізіологічні процеси були досить збалансованими,
однак пріоритетними за виразністю були характеристики системи дихання.
Про це свідчать дані, отримані також після виконання інтенсивного
фізичного навантаження, однак, тут домінуючими стають психологічні
особливості стану випробуваних, зокрема, їх настрій, представлений
показником тривожності. Останнє може стати напрямком подальших
досліджень.
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ОЗДОРОВЧИЙ ЕФЕКТ ЗАНЯТЬ ЛИЖНИМ СПОРТОМ ЛЮДЕЙ
СЕРЕДНЬОГО ТА СТАРШОГО ВІКУ
Крупський В.П.
Львівський державний інститут фізичної культури
Анотація. В статті запропоновано методику обчислення максимальної ЧСС
від віку, яка дозволяє контролювати інтенсивність навантаження при пересуванні на лижах. Розроблено рекомендації щодо оптимальної інтенсивності
фізичного навантаження, що дозволило визначити мінімальне значення ЧСС,
при якій відбувається приріст функціональних показників.
Ключові слова: оздоровче тренування, інтенсивність, величина ЧСС.
Аннотация. Крупский В.П. Оздоровительный эффект занятий лыжным спортом людей среднего и старшего возраста. В статье предложено методику вычисления максимальной ЧСС от возраста, которая позволяет контролировать
интенсивность нагрузки при передвижении на лыжах. Разработаны рекомендации по оптимальной интенсивности физической погрузки, что позволило
определить минимальное значение ЧСС, при которой происходит прирост
функциональных показателей.
Ключевые слова: оздоровительная тренировка, интенсивность, величина ЧСС.
Annotation. Krupskyy V.P. Sanitary effect by ski trains for peoples of middle and
old age. Author offers the calculation methods of the maximum of the frequency
of the pulse from age, which allows to control loading intensity attached to
movement on skis. The recommendations were worked up on optimum intensity
of physical loading, that allowed to define a minimum significance of the frequency
of the pulse, attached to which the increase the functional indexes.
Key words: sanitary training, intensity, frequency of the pulse.

Постановка проблеми. Проблема оздоровлення людей, сьогодні,
як ніколи, є актуальною. Вікові зміни, які наступають в організмі людини,
особливо гостро ставлять питання раціональних методик побудови занять
фізичною культурою з людьми середнього та похилого віку.
Значне число праць позитивно вплинуло на формування загальнотеоретичних положень і практичних рекомендацій щодо оптимізації занять лижним спортом людей середнього та старшого віку [1,3,4,5,7].
Найбільші перспективи в цьому напрямку фахівці пов’язують з
вирішенням проблеми формування оптимальної оздоровчої структури
занять лижним спортом, яка відповідає вимогам до фізичних навантажень
людей середнього та старшого віку.
Саме вирішення цих проблем стало предметом наших досліджень.
Численними дослідженнями доведено, що з усіх видів фізичних
вправ найбільшу користь для здоров’я приносять вправи, які виконуються
протягом тривалого часу і при достатньо повному забезпеченні киснем,
тобто рухи, які виконуються в аеробному режимі. Аеробний режим цих
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вправ зберігається при частоті серцевих скорочень 120-160 уд/хв [1,2,6].
Саме до таких вправ відносять пересування на лижах. Тому використання лижної підготовки, як засобу профілактики захворювань і зміцнення здоров’я, заслуговує особливої уваги [3,5,7].
Дослідження здійснювалося відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи на 2001-2005 рр. Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту. Автору належить розробка рекомендацій
оптимальної інтенсивності фізичного навантаження людей різних вікових
груп.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки питаннями оздоровлення людей середнього та старшого віку засобами фізичних
вправ займалися: Батурін М., Бондаренко Н., які вивчали вікову динаміку
функціонального стану організму спортсменів-ветеранів; Пряткін Т., Морозов В., Рогозкін В., які досліджували збереження фізичної активності
ветеранів; Гаврілов Д., Казанкіна Т., які займалися організаційно-педагогічними основами оздоровчої фізичної культури з особами пенсійного віку.
Крім того, нами виявлені дослідження присвячені змінам серцево-судинної системи ветеранів спорту з різною спрямованістю тренувань (Євдокімов Т., Правосудов В.).
Однак в доступній нам літературі не виявлено досліджень присвячених величині дозування навантаження при заняттях лижним спортом
для людей старшого віку, не визначено оптимальні параметри ЧСС в процесі тренувань.
Формулювання цілей статті. Метою нашого дослідження є виявити мінімальні та максимальні параметри ЧСС для спортсменів-ветеранів.
Виходячи з цього завданнями нашої роботи є: визначити оздоровчий потенціал занять на лижах; розробити рекомендації щодо оптимальної
інтенсивності фізичного навантаження для людей різного віку в умовах
пересування на лижах.
Результати досліджень. В порівнянні з багатьма іншими видами
спорту, в лижному, зокрема, на характер навантаження впливають численні постійно мінливі умови. Це не тільки погода (мороз, відлига, заметіль, ожеледиця), але і рельєф (підйоми, спуски, рівнинні відрізки), структура лижні (м’яка, глибока, жорстка), змащування лиж (добре ковзання, погане, віддача). Всі ці фактори не дозволяють при визначенні фізичного навантаження на організм лижника орієнтуватися на швидкість та тривалість
пересування. Тому в лижному спорті прийнятий надійніший та інформативніший в цих умовах показник навантаження на організм – частота серцевих скорочень. Частота серцевих скорочень (ЧСС) – інтегральний показ67

ник впливу фізичного навантаження на всі органи та системи людського
організму.
Величини ЧСС при фізичних навантаженнях досить індивідуальні
і залежать від багатьох чинників, в тому числі і від віку. Тому визначаючи
для себе зони оптимальних навантажень і починаючи заняття на лижах,
спочатку необхідно визначити свої можливості, які залежать від цього чинника.
Нами розроблено рекомендації щодо оптимальної інтенсивності
фізичного навантаження для людей різного віку. Визначено мінімальну
частоту серцевих скорочень, при якій відбувається приріст функціональних показників, тобто з’являється тренувальний ефект.
Так, для 30-річних –ЧСС не менше 129 уд/хв, для 40-рчних – 124, 50річних – 118, 60-річних – 113, 65-річних – 108, 70-річних та старших – 103.
Однак ця мінімальна ЧСС дає позитивні тренувальні зрушення
тільки 50% тих, що займаються. Більшу ефективність практично в усіх, що
займаються, викликають величини ЧСС в діапазоні від приведених вище
значень до середніх (оптимальних) величин. На графіку оптимальних тренувальних зон легко знайти прийнятну для кожного ЧСС. Так, наприклад,
для чоловіків 40-ка років це буде зона від 133 до 160 уд/хв, а для 60-річних –
від 118 до 141 уд/хв. На графіку зображені і максимальні величини ЧСС для
ветеранів різного віку. Залежність максимальної ЧСС від віку можна вирахувати приблизно так: ЧСС=220 – В ( де В – вік, в роках). Наприклад, якщо
для 30-річних максимальна ЧСС досягає 190 уд/хв, то для 65-річних ветеранів вона складає всього 155 уд/хв. Це необхідно мати на увазі при контролі
інтенсивності пересування на лижах.
Таким чином, перш ніж вийти на лижах на тренування або оздоровчу прогулянку, необхідно запам’ятати нижню і верхню межу і свою
оптимальну величину ЧСС. Але треба мати на увазі, що коливання ЧСС
дуже індивідуальні, тому рекомендуовані зони можуть і не відповідати конкретним особистим можливостям. Вони є тільки орієнтиром, а не правилом.
Час рівномірного пересування при ЧСС першої зони (до 130 уд/
хв) може бути значним, тобто доходити до 2-3 годин. Це може бути прогулянка, тренувальне заняття або похід.Така довготривала і м’яка за впливом
на організм робота створює сприятливі умови для вдосконалення функцій
більшості органів та истем, допомагає виробити економну техніку вміння
розслаблятися, сприяє зниженню ваги. Рівномірне пересування з дещо
більшою швидкістю, при ЧСС 12-150 уд/хв, добре розвиває серцево-судинну і дихальну системи при умові достатньо довготривалого впливу на них.
Тому тренування в цьому режимі повинно бути також достатньо довго68
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тривалим. Ми вважаємо можливим іноді доводити тривалість пересування в цьому режимі до 3 годин.
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Вік, роки
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Рис.1. Графік тренувальних зон, де I – мінімальні значення; II – середні
значення; III – максимальні значення
Частота серцевих скорочень прямо пов’язана з частотою рухів і
диханням. Чим вища інтенсивність пересування, тим більшим є значення
частоти пульсу і дихання. Частота кроків лижника-спортсмена досягає 120
на хвилину на рівнинних відрізках і 150 на підйомах. Людям старшого віку
не треба рівнятися на ці цифри, 69-80 кроків за хвилину – достатньо нормальний для них темп. Підвищуватись він повинен поступово, від тижня до
тижня. В стані спокою людина робить 10-16 дихальних рухів на хвилину.
При збільшенні фізичного навантаження частота дихання збільшується до
50-60 на хвилину. Тому за частотою дихання також можна судити про величину та інтенсивність навантаження.
Систем конкретних рекомендацій за методикою вдосконалення
фізичних можливостей є багато, але більшість з них стосується різних форм
оздоровчого бігу. Чи можливо використовувати ці рекомендації для занять
лижами? Напевно так. Порівняльне дослідження впливу навантаження при
бігу і пересуванню на лижах по рівнині показали, що при однаковій швидкості навантаження на організм при пересуванні на лижах є меншим. Пояснюється це тим, що при ходьбі на лижах має місце фаза ковзання, коли
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лижник має можливість зберігаючи швидкість, розслабити окремі м’язи і
відновити їх працездатність. Навіть при найповільнішому бігу пульс бігуна-початківця досягає більших значень, ніж у лижника-початківця.
Така можливість - пресуватися з невеликою інтенсивністю дозволяє займатися лижним спортом людям похилого віку.
Висновки.
1. Розроблені рекомендації щодо оптимальної інтенсивності фізичного
навантаження для людей різного віку.
2. Визначено мінімальну та максимальну частоту серцевих скорочень,
при якій відбувається приріст функціональних показників.
3. Піднята проблема відкриває нові перспективи для подальшого вивчення питань управління руховою активністю і функціонального стану
окремих органів і систем з урахуванням вікового аспекту.
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ПОНЯТТЯ “ЗДОРОВ’Я” І ЙОГО РОЗУМІННЯ
СТАРШОКЛАСНИКАМИ
Стецько В.В.
Закарпатський угорський педагогічний інститут
Анотація. У роботі на основі анкетування учнів 10-11 класів м. Берегово
Закарпатської області розкрито розуміння поняття “здоров’я”
старшокласниками. Встановлено декларативне відношення до занять фізичними
вправами як засобу зміцнення здоров’я.
Ключові слова: здоров’я, старшокласники.
Анотація. Стецко В.В. Термин “здоровье” и его понимание старшеклассниками.
В работе на основе анкетирования учащихся 10-11 классов г. Берегово
Закарпатской области раскрыто понимания термина “здоровье”
старшеклассниками. Установлено декларативное отношение к занятиям
физическими упражнениями как средства укрепления здоровья.
Ключевые слова: здоровье, старшеклассники.
Annotation. Stecko V.V. “Health” as a term and its understanding by pupils of
senior forms. The article is devoted to defining the interpretation for the word
“health” by questioning pupils of 10-11 th forms in secondary schools of the town
Beregovo, Transcarpathia region. The results of the research showed that pupils
have declarative attitude to the lessons of physical training, as main means of
being fit.
Key words: health, pupils of senior forms.

Постановка проблеми. Не можна знайти людину, яка не бажає
бути здоровою. Однак, як це не парадоксально, люди менше всього цінують
своє здоров’я, думаючи, що цей безцінний дар природи є невичерпним.
Дослідження свідчать, що кожні троє людей із чотирьох не дбають про своє
здоров’я, поки не відчують себе хворими. Це обумовлено недостатнім
рівнем престижності бути здоровим, і не тільки проблемами економіки,
екології, умовами навчання, праці, побуту [7]. Однією з причин
недбайливого відношення до стану здоров’я є недостатня пропаганда серед
населення здорового способу життя та фізичної культури і спорту.
Дослідження проводилось у рамках навчально-виховного плану
загальноосвітньої школи і орієнтовано на вирішення практичних завдань
фізичної підготовленості старшокласників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ще в глибокій давнині
(лікарі і філософи) вважали, що неможливо бути здоровим без занять
фізичною культурою. Древньогрецький філософ Платон називав рух
“цілющою частиною медицини”. А історик Плутарх – “коморою життя”.
На жаль сучасна людина не піклується про те, щоби ця “комора” не
спустошувалась [2].
Сьогодні в Україні кризова ситуація із станом здоров’я населення.
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Майже 90% дітей, учнів, студентів мають відхилення у здоров’ї. На 620000
чоловік з початку 90-х років зменшилася чисельність контингенту дітей і
підлітків залучених до регулярних занять у ДЮСШ, фізкультурноспортивних клубах за місцем проживання, у спортивних секціях [1].
Встановлено, що лише 2% випускників загальноосвітніх шкіл
прилучаються до фізичного самовдосконалення. Причини такого
становища слід шукати у відсутності зацікавленого ставлення до фізичної
культури з боку більшості керівників шкіл, вчителів-предметників, батьків
[9].
Цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації”
проголошує пріоритетну оздоровчу спрямованість занять фізичною
культурою і спортом [1].
Що таке здоров’я, як найвища гуманістична цінність? Оскільки
поняття “здоров’я” має багато аспектів і обумовлена багатьма чинниками,
однозначного, прийнятного для всіх визначення цього терміну поки що не
існує [6].
В преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я
говориться, що здоров’я – це стан повного фізичного, психічного та
соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи психічних
дефектів [5]. Проте повне фізичне, душевне благополуччя може визначити
лише ідеальне здоров’я, яке практично не зустрічається [6].
У науково-методичній літературі [3, 4, 5, 6] існують три основні думки
про здоров’я, згідно яких це:
- відсутність захворювань;
- відповідність показників функціонування організму нормам
(норма, це варіант показників діяльності функціональних систем
організму, що зустрічається найчастіше);
- наявність функціональних резервів організму.
Прийнято пов’язувати здоров’я з нормальними цифрами
показників, захворювання з їх відхиленням. Розуміється, крім цих
об’єктивних вимірювань проявлення здоров’я чи захворювання є ще й
суб’єктивне самопочуття – здоровий чи хворий.
Нормальні цифри показників і добре самопочуття – це тільки якість
здоров’я. Є ще й кількість. Вона вимірюється граничними величинами
функцій органів, їх “резервною потужністю”. Для цілого організму кількість
здоров’я можна характеризувати ступінню відхилення зовнішніх умов, при
яких ще підтримується здоров’я, чи величиною граничних навантажень
виконуваних людиною [3].
Коли людина здорова, вона насолоджується життям, у неї добрий,
стійкий настрій, висока працездатність. Таким чином організм здорової
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людини має велику опірність до впливу різноманітних факторів зовнішнього
середовища, в тому числі і до хвороботворних мікроорганізмів.
Стан здоров’я не є чимось статичним. Це динамічний процес, а
отже стан здоров’я може покращуватись або погіршуватись.
Здоров’я, як і життя – особисте багатство. Як розпорядиться ним
людина, залежить лише від його знань, умінь, навичок і сили волі.
Аналіз літератури свідчить, що проблема визначення рівня
фізичного здоров’я і його розуміння старшокласниками залишається
невирішеною і потребує наукового обґрунтування.
Мета даного дослідження — з’ясувати розуміння
старшокласниками поняття “здоров’я” та виявити оцінку ними стану
власного здоров’я.
Результати дослідження. Основним методом дослідження було
соціологічне опитування, зокрема фокусоване очне, роздавальне
анкетування. Питання анкети були об’єднані у блоки за тематичним
принципом на основі “дерева” і “гілок” інтерпретації основних понять. [8]
Розроблена анкета включала 19 питань, розподілених на такі блоки:
- паспортна частина
- розуміння поняття здоров’я;
- самооцінка стану здоров’я та захворюваності;
- ставлення до занять фізичними вправами, як засобу зміцнення
здоров’я.
У дослідженні з метою отримання об’єктивних даних про стан
фізичного (соматичного) здоров’я старшокласників була застосована
експрес-методика Л. Г. Апанасенко [4].
У дослідженні прийняли участь 48 юнаків та 36 дівчат, які
навчаються в 10-11 класах загальноосвітньої школи м. Берегово
Закарпатської області.
На відкрите запитання анкети “На твою думку, що означає поняття
“здоров’я”, Як ти його розумієш?” контент-аналіз змісту відповідей показав,
що більшість респондентів (77,4%) під здоров’ям розуміють такі ознаки, як
відсутність захворювань, гарне самопочуття, добрий настрій, відсутність
скарг. Наявність значної кількості респондентів (22,6%), які не змогли дати
відповідь на це запитання (табл. 1) свідчить, що старшокласники не мають
необхідних валеологічних знань і розуміють поняття “здоров’я” на
емпіричному рівні. Для них головним критерієм є відчутність захворювань
і добре самопочуття.
Таблиця 1.
Розуміння старшокласниками поняття “здоров’я” за даними їх
опитування (%).
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Варіант відповідей
Відсутність
захворювань,
гарне
самопочуття, добрий настрій
Відсутність захворювань
Добре самопочуття
Не має скарг
Відповіді не пов’язані з поняттям “здоров’я”
Відповідь відсутня

Кількість респондентів
33,3
16,7
22,7
4,7
17,9
4,7

На запитання “Як особисто оцінюємо свій стан здоров’я?” 22,2%
дівчат та 31,2% юнаків відповіли, що вони повністю здорові. Значна кількість
старшокласників (відповідно 36,1% та 50%) зазначили, що у них здоров’я
задовільне. Не відчувають себе здоровими 16,7% учениць та 6,3% учнів
(табл. 2). Звертає увагу те, що 22,2% дівчат та 12,5% юнаків обрали варіант
відповіді “важко відповісти” тобто не змогли дати оцінку власного здоров’я.
А також і те, що 19,6% дівчат на відміну від хлопців 6,3% зазначили, що не
відчувають себе здоровими. Це вказує на більш критичну суб’єктивну
оцінку стану власного здоров’я старшокласницями.
Анкета передбачала контрольне питання “Чи хворів (хворіла) ти
протягом навчального року?” відповіді на нього дещо протирічать вказаній
вище самооцінці. Так, серед дівчат 50,0 та юнаків 33% респондентів хворіли
менше ніж завжди, хворіли як завжди 27,7% учениць та 22,9% учнів, хворіли
часто 5,6% дівчат та 4,2% юнаків. 16,7% старшокласниць та 39,6%
старшокласників зазначили, що не хворіли взагалі протягом навчального
року. (Табл. 3).
Таблиця 2.
Самооцінка стану здоров’я старшокласниками за даними їх
опитування (%).
Варіанти відповідей
Кількість респондентів
юнаки
дівчата
Повністю здорові
31,2
22,2
Здоров’я задовільне
50,0
36,1
Не відчуваю себе здоровим (ою)
6,3
16,7
Важко відповісти
12,5
22,2
Здоров’я погане
2,9
Таблиця 3.
Стан захворюваності старшокласників за даними їх опитування (%).
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Варіанти відповідей
Не хворіли взагалі
Хворіли менше ніж завжди
Хворіли як завжди
Хворіли часто

Кількість респондентів
юнаки
дівчата
39,6
16,7
33,3
50,0
22,9
27,7
4,2
5,6

Суб’єктивні дані про самооцінку стану здоров’я і захворюваності
за проведеним опитуванням старшокласників протирічать об’єктивним
показникам стану фізичного (соматичного) здоров’я отриманими за
методикою Л. Г. Апанасенко. Згідно проведеного обстеження встановлено,
що середній рівень фізичного (соматичного) здоров’я виявлений у 22,6%
дівчат та 25,6% юнаків. Переважна більшість учениць та учнів знаходяться
у групі ризику, тому що для них є властивим низький (22,6% дівчат і 16,35%
юнаків) та нижче середнього (відповідно 52,2% і 58,06%) рівень здоров’я.
Даний контингент школярів потребують профілактично-оздоровчих заходів.
На запитання анкети “Чи є на твою думку залежність між заняттями
фізичними вправами і станом здоров’я?” відповіді “так” дали – 73,8%, “ні”
– 4,7%, “не знаю” – 21,5% респондентів. Звертає увагу, що кожен п’ятий з
опитаних учениць та учнів не змогли дати відповідь на це запитання. Це
вказує на погану обізнаність і низький рівень теоретичних знань з предмету
фізичної культури.
В анкетах майже всі респонденти (94,3%) зазначили, що піклуються
про власне здоров’я і здоров’я своїх близьких. Одночасно вони вказали
(73%), що основним мотивом занять фізичними вправами є бажання мати
міцне здоров’я і фізично удосконалюватись.
Але ці відповіді старшокласників є тільки декларацією їх ставлення
до занять фізичними вправами. В реальній поведінці вони не займаються
регулярно фізичними вправами. На це вказують об’єктивні показники стану
фізичного (соматичного) здоров’я. А також дані відповідей анкети про
визначення тижневих обсягів рухової активності. В яких виявлено, що лише
29,2% юнаків і 16,7% дівчат дотримуються рекомендованих норм (8-12 годин
і більше) тижневих обсягів рухової активності.
Висновки. Проведене дослідження за даними опитування свідчить
про низький рівень валеологічних знань і теоретичних відомостей з фізичної
культури школярів. Виявлено декларативне ставлення до занять фізичними
вправами, а також незначну кількість старшокласників, які дотримуються
рекомендованих норм рухової активності.
Відсутність або низький рівень отриманих і засвоєних
валеологічних знань (медико-біологичного характеру) і теоретичних
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відомостей школярів, дорослих з предмету фізичної культури є об’єктивною
причиною до нехтування фізичними вправами, як засобу профілактики і
зміцнення здоров’я. Наявність цих знань, їх усвідомлення і засвоєння, є
основною і головною передумовою самостійного піклування особистим
здоров’ям, що в сучасних умовах життя є надзвичайно важливим.
Подальші дослідження за обраною тематикою слід вести у напряку
вивчення самостійного піклування особистим здоров’ям і організацією
підлітками самостійних занятть фізичними вправами.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА
ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РІЗНОГО ТИПУ
Калиниченко І.О.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка
Анотація. В ході дослідження вивчені психофізіологічні властивості та
особистісні якості 182 випускників загальноосвітніх навчальних закладів
різного типу. З метою розробки критеріальних показників для оцінки процесів
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психофізіологічної адаптації до умов навчання та своєчасного виявлення
факторів ризику соціальної дезадаптації використано метод інтегральних
оцінок. З метою керування процесом формування соціальної зрілості одне з
провідних місць належить первинній психогігієнічній профілактиці, яка
спрямована на попередження невротичних станів, підвищення розумової
працездатності.
Ключові слова: підлітки, соціальна дієздатність, узагальнений показник рівня
психофізіологіч ного стан у, уза гальнен ий показн ик рів ня о собистісн их
якостей.
Аннотация. Калиниченко И.А. Особенности психофизиологических свойств
и личных качеств учеников старших классов общеобразовательных учебных
за ведени й разн ого тип а. Изучен ы п сихофи зиолог ические св ойства и
ли чно стн ые кач еств а 1 82 вып ускников общеобразовательных уч ебн ых
зав едени й разного типа. Для оценки процессов психофи зиологической
адаптации к условиям обучения и своевременного выявления факторов риска
социа льн ой дезада пта ції использован метод ин тег ральных оцен ок. В
управлении процессом формирования социальной зрелости одно из ведущих
мест принадлежит первичной психогигиенической профилактике, которая
направлена на предупреждение невротических состояний и п овышение
умственной работоспособности.
Ключевые слова: подростки, социальная зрелость, обобщенный показатель
уровня психофизиологического состояния, обобщенный показатель уровня
личностных качеств.
Annotation. Kalinichenko I.A. Features of psychologic physiological properties
and persona l qualities of the schoolboys of the senior cla sses of common
educational educational institutions of a different type. The psychophysiological
properties and personal qualities 182 graduates of general educational educational
institutions of a different type are investigated. For an evaluation of processes
of psychophysiological acclimatization to conditions of education a nd welltimed revealing of risk factors social disadaptation the method of integrated
assessments is used. In control of process of formation of social maturity one of
leading places belongs to primary psychogienic prophylaxis, which is directed on
the prevention of neurotic states and rising of mental work capacity.
Key words: the teenagers, social maturity, generalized parameter of a level of a
psychophysiological state, generalized parameter of a level of personal qualities.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Серед основних медико-соціальних проблем сьогодення є створення
відповідних гігієнічних, психолого-педагогічних умов для забезпечення
оптимальних механізмів формування соціальної дієздатності (СД) підлітків
на рівні навчального закладу, сім’ї [6].
Збільшення кількості соціально-обумовлених та “шкільних” хвороб
потребує негайних медико-профілактичних заходів на державному,
суспільному, сімейному, індивідуальному рівнях. Відомо, що
використання нових форм середньої загальної освіти, наближення її до
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рівня міжнародних стандартів вимагає від учнів певного напруження
функціональних систем організму, що забезпечують механізми адаптації
до факторів ризику як виробничого, так і навколишнього середовища [2].
Підлітковий вік – це не тільки період самовизначеності, але й значних
функціональних зрушень гормонального характеру у зв’язку із статевим
розвитком. На відповідному фоні підвищується роль біологічних та
соціальних факторів у структурі відхилень з боку ЦНС. Успішність навчання
залежить від працездатності і не компенсується навіть високим рівнем
здібностей дитини [8].
Відомо, що серед сучасних підлітків найбільш виражені такі фактори
ризику захворюваності, як емоційна нестабільність, виражена тривожність,
депресія [7]. Ці явища виникають як наслідок численних стресових ситуацій
та незадоволеністю соціальною підтримкою, особливо це стосується
випускників шкіл, вступ до “дорослого життя” яких, визначатиметься
станом дієздатності у соціумі. У зв’язку з цим, актуальним є вивчення
психофізіологічного статусу учнів 11-х класів, що витримують особливо
високе психологічне навантаження при навчанні у спеціалізованих класах
гімназії, де умови навчального процесу близькі до вузівських.
Існуючи методи оцінки психофізіологічних властивостей (ПФВ)
та особистісних якостей (ОЯ) підлітків не враховують сучасні вимоги
оточуючого середовища, зміни у соціально-економічному стані держави
та відповідно у загальноосвітній школі і тому є актуальними. Все
вищезазначене потребує проведення відповідних досліджень.
Дослідження виконано згідно практичних завдань психологічної
роботи у загальноосвітній школі.
Мета дослідження: розробка методів оцінки психофізіологічних
властивостей та особистісних якостей підлітків для своєчасного виявлення
чинників ризику соціальної дезадаптації.
Об’єкт та методи дослідження. Для визначення узагальненого
показника рівня психофізіологічного статусу (УПРПФС) та узагальненого
показника рівня особистісних якостей (УПРОЯ) методом інтегральних
оцінок [1] використовувався матеріал обстеження 182 учнів одинадцятих
класів (93 учнів загальноосвітньої школи та 89 учнів гімназії) м. Сум.
Запропонований метод передбачає використання загальновідомих
методик дослідження сили нервової системи, функціональної рухливості
нервових процесів, пам’яті зорової та слухової на слова та числа, розумової
працездатності (РП), мислення [3]. Для дослідження особистісних якостей
були обрані такі методики: діагностика оперативної оцінки самопочуття,
активності, настрою - “САН”, самооцінка рівня відчуття тривоги – методика
Ч.Д.Спілберга та Ю.П.Ханіна, емоційний стан вивчався тестом
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кольорового опису, тестом-опитувальником – ступінь ригідності, рівень
соціальної фрустрованості – тестом Л.І.Вассермана у модифікації
В.В.Бойка, діагностика рівня мотивації – тестом О.Ф.Потьомкіної [4].
Соціальна дієздатність оцінювалась методикою визначення “Рівня
суб’єктивного контролю” [5].
Конструювання оцінок УПРПФС та УПРОЯ здійснюється у чотири
етапи: 1) вибір “норми” показника; 2) розрахунок безрозмірних
(неіменованих) еквівалентів; 3) нормування показників або їх еквівалентів
та 4) власне формування інтегральних оцінок. За “норму”
використовувались параметри початкового масиву даних - найменші або
найбільші значення вибірки, якщо вони відповідали поняттю “норми”.
Отриманий експериментальний матеріал був оброблений за
програмою “STATGRAPHICS”.
Результати дослідження. Аналізуючи дані ПФВ випускників
гімназії та школи з традиційною формою навчання установлено відсутність
вірогідних відмінностей між учнями загальноосвітніх навчальних закладів
(ЗНЗ). Лише в кінці навчального року визначається вірогідно вищий рівень
РП у гімназистів, ніж у школярів загальноосвітньої школи (p<0,05).
Використовуючи результати дослідження ПФВ отримані УПРПФС,
проведена градація психофізіологічного статусу підлітків з виділенням
низького, середнього та високого рівнів (табл.1).
Незважаючи на відсутність суттєвих відмінностей при порівнянні
первинних даних дослідження ПФВ, одержаний УПРПФС дозволяє
проаналізувати виявлені відмінності у школярів різних ЗНЗ. Серед усіх
підлітків найбільший відсоток припадає на середній рівень
психофізіологічного статусу (62,64±3,59%) і в однаковій мірі на низький та
високий (18,13±2,86% та 19,23±2,92% відповідно).
Таблиця 1
Розподіл підлітків за рівнями УПРПФС (у %)
Рівні

Низький
Середній
Високий
Всього

Всі
підлітки
n=182
18,13±
2,86
62,64±
3,59
19,23±
2,92
100,0

Гімназія
Всі
підлітки
n=93
11,24±
3,35*
68,54±
4,92
20,22±
4,26
100,0

Школа

Дівчата
n =51

Юнаки
n =42

13,56±
4,58
67,79±
6,08
18,64±
5,07
100,0

6,67±
4,6
70±
8,4
23,3±
7,7
100,0

Всі
підлітки
n=89
24,73±4,5
56,99±5,1
18,28±4,0
100,0

Дівчата
n =59

Юнаки
n=30

27,45±
6,3***
54,9±
6,9
17,65±
5,3
100,0

21,43±
6,3**
59,52±
7,6
19,05±
6,1
100,0

Примітка:
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1. *-p<0,01- вірогідна різниця між підлітками ЗНЗ;
2.**-p<0,01 вірогідна різниця між юнаками ЗНЗ;
3.***-p<005 – вірогідна різниця між низьким та високим рівнем УПРПФС
серед дівчат школи.
Вивчаючи УПРПФС випускників шкіл установлено, що у школі з
традиційною формою навчання вірогідно більший відсоток осіб з низьким
рівнем індивідуально-типологічних властивостей (24,73±4,47%) у
порівнянні з гімназією (11,24±3,35%) (p<0,01). Статеві відмінності полягають
у тому, що відсоток дівчат з низьким рівнем УПРПФС у обох НВЗ більший,
ніж у юнаків (p>0,05). Серед дівчат з низьким рівнем УПРПФС переважає
група загальноосвітньої школи (27,45±6,25%) над такою ж у гімназії
(13,56±4,58%). Схожа тенденція зберігається серед юнаків: у
загальноосвітній школі осіб з низьким УПРПФС більше (21,43±6,33%), ніж
у гімназії (6,67±4,56%) (p<0,05).
Перевага учнів гімназії у рівні розвитку ПФВ, можливо,
пояснюється тим, що у розвитку психофізіологічних функцій мають
значення як генетичні, так і соціальні фактори [7].
Серед підлітків шкіл виділені групи низького, середнього та
високого УПРОЯ (табл.2). Серед обох ЗНЗ найбільший відсоток (67,58%)
мають підлітки середнього УПРОЯ. Кількість учнів з високим рівнем у 2,5
рази переважає групу низького рівня. Але у групі з низьким рівнем
психічного статусу у 1,5 рази переважають підлітки гімназії, причому, це
відбувається за рахунок дівчат.
Для порівняльного аналізу статевих відмінностей використані
середні інтегральні оцінки із похибкою середнього значення (S х )
психологічного стану окремих груп одинадцятикласників (табл.3).
Порівнюючи дані установлено, що існує вірогідна різниця серед учнів
шкіл, а саме: дівчата гімназії та школи мають низький рівень психічного
статусу.
Таблиця 2
Розподіл підлітків за узагальненим показником рівня особистісних
якостей (у %)
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Рівні

Низький
n=17
Середній
n=123
Високий
n=42
Всього
n=182

Всі
підлітки
n=182
9,34±
2,16*
67,58±
3,46
23,08±
3,12
100,0

Загальноосвітня школа
у ціло- дівчата юнаки
му
n=51
n=42
n=93
7,53±
7,84±
7,14±
2,74
2,71*
3,91
68,82± 72,55± 64,29±
4,80
6,21
7,31
23,66± 16,95± 28,57±
4,41
3,23
6,91
100,0
100,0
100,0

у
цілому
n=89
11,24±
3,33
66,29±
5,1
22,47±
4,41
100,0

Гімназія
дівчата
n=59
13,56±
4,40
69,49±
5,89
16,95±
4,97
100,0

юнаки
n=30
6,67±4,50
60±8,90
33,33±8,6
100,0

Примітка: *-p<005 – вірогідна різниця між низьким та високим
рівнями УПРОЯ.
Таблиця 3
Порівняння УПРОЯ випускників шкіл різного типу (ум. од.)
Показник

Юнаки
школи
0,66
0,11

гімназії
0,64
0,11

школи
0,57**
0,12

Дівчата
гімназії
0,61*
0,11

УПРОЯ
Sх
Примітка:
1.*p <0,05 – вірогідність показників між дівчатами та юнаками гімназії;
2.**p <0,01 – вірогідність показників між дівчатами та юнаками школи.

Це свідчить за те, що дівчата обох ЗНЗ більш схильні до проявів
психоемоційного напруження, мають вищий рівень тривожності,
хвилювання за майбутнє, чутливість до критики та невпевненість у власних
силах. У юнаків гімназії відмічається тенденція у збільшенні кількості осіб
з високим рівнем психологічного статусу, що свідчить про більшу
адаптованість у цьому аспекті. Використовуючи множинний кореляційний
аналіз установлено, що гімназисти мають вищий середній бал при оцінці
настрою, рівня мотивації, ригідності (p<0,01), ніж учні загальноосвітньої
школи. Це пояснюється навчанням у школі нового типу, прагненням
навчатись краще, більшою здатністю до зміни стереотипної поведінки.
Спостерігається при вищому рівні мотивації низька самооцінка
настрою (p<0,01), можливо це свідчення деякої тривоги напередодні
закінчення навчання у школі і невпевненістю у майбутньому.
Оскільки у ході дослідження визначалась особливість соціальної
дієздатності у підлітків ЗНЗ різного типу, то варто проаналізувати зв’язок
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соціальної дієздатності із УПРПФС та УПРОЯ учнів шкіл. Аналізуючи дані,
установлено, що у цілому по вибірці існує вірогідний зв’язок між рівнем
СД та УПРПФС і УПРОЯ (p<0,05). Статеві відмінності полягають у тому,
що у всіх юнаків шкіл, на противагу дівчатам, відсутній зв’язок СД з УПРОЯ,
при збереженні зв’язку із УПРПФС (p<0,05).
Висновки. Таким чином, серед підсистем керування процесом
формування соціальної зрілості одне з провідних місць належить первинній
психогігієнічній профілактиці, яка спрямована на попередження
невротичних станів, підвищення розумової працездатності. З гігієнічної
точки зору вона повинна включати психофізіологічне вивчення рівня
розвитку професійно значимих функцій; психодіагностичне обстеження
підлітків з метою виявлення ОЯ, що здатні негативно вплинути на
формування СД; виділити з загального контингенту обстежених учнів
старших класів групи з низьким УПРПФС та УПРОЯ для індивідуальної та
колективної психокорекції; підвищувати рівень мотивації до складного
навчального процесу шляхом залучення до професійної діяльності за
обраним фахом.
У перспективі необхідно провести подальші дослідження по
даному напрямку з урахуванням мотиваційних аспектів діяльності підлітків
та виявлення найбільш ефективних заходів відділів соціальної роботи
місцевих органів влади у співпраці зі школою.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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ПЕДАГОГІЧНЕ ВЧЕННЯ А.С. МАКАРЕНКА ЯК ІНОВАЦІЙНИЙ
НАПРЯМ АНТРЕПРЕНЕРСЬКОЇ ОСВІТИ
Аносов І.П.
Мелітопольський педагогічний університет
Анотація. Розглядаються питання, які пов’язані з внеском А.С. Макаренка в
сучасний інноваційний напрям у вітчизняній професійній освіті та зарубіжних
країн – антрепренерської освіти.
Ключові слова: педагогічна антропологія, антрепренерська освіта, економічна
освіта.
Ан нотаци я. Ано сов И.П. Педа гог иче ское учен ие А.С. Ма каренко как
ин нов аци онн ое
нап рав лен ие
антреп рен ерского
обра зов ани я.
Рассматриваются вопросы, которые связаны с вкладом А.С. Макаренко в
современное направление в отечественном профессиональном образовании
и зарубежных стран – антрепренерского образования.
Ключевые слова: педагогическая антропология, антрепренерское образование,
экономическое образование.
Annotation. Anosov I.P. The pedagogical doctrine of A.S. Maka renko as
innovationa l direction of mana ger educa tion. The qu estion considered a re
connected with the contribution of A.S. Makarenko in a modern tendency of
native professional education and manager education of foreign countries.
Key words: pedagogical anthropology, manager education, economic education.

Постановка проблеми. Діяльність А.С. Макаренка припадає на
початок ХХ століття, коли світова педагогіка була насичена
реформаторськими ідеями педагогічної антропології, що торкалася всіх
сторін і напрямів освітньо-педагогічної теорії і практики, котрі
зосереджувалися в Європі (“нові школи”, “нове виховання”) і в США
(експериментальна робота Джона Дьюї). Педагоги-новатори кінця ХІХ –
початку ХХ століть намагалися побудувати таку школу, яка б виховувала
ініціативних, всебічно розвинених людей, здатних у подальшому стати
підприємцями, активними діячами в різних галузях державного і
громадського життя. Вони вважали, що в навчально-виховному закладі
має бути створена така атмосфера, яка забезпечувала б фізичний,
розумовий і моральний розвиток особистості, готувала її до практичного
життя. Зусилля спрямовувалися на органічне поєднання навчання з
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продуктивною працею учнів, як на найважливішу умову ефективного
вирішення суто педагогічних завдань. В “повних школах”
відпрацьовувалася досить ефективна педагогічна технологія. педагогічна
громадськість схвально оцінювала використовувані тут форми і методи
фізичного виховання дітей, прийоми максимальної активності їх розумової
діяльності, широке використання різних видів ручної праці в педагогічному
процесі, намагання наблизити зміст загальної освіти до потреб практичної
діяльності без вузької її спеціалізації тощо [1, 10].
Робота виконана згідно загального плану науково-дослідної роботи
Мелітопольського педагогічного університету та практичних завдань по
створенню атмосфери в навчально-виховному закладі, яка забезпечувала
б гармонійне поєднання фізичної, розумової і моральної складової
розвитку особистості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На зорі існування
радянської школи Наркомоси і Росії, і України, розробляючи основні засади
нової школи, відверто спиралися на прогресивні педагогічні течії Західної
Європи та США. Це особливо виявлялося в педагогічній діяльності
С.Т. Шацького, В.М. Сороки-Росинського, М.Л. Довгополюка,
А.С. Макаренка, П.В. Щепкіна, в публікаціях В.М. Шульгіна,
В.М. Крупеніної, Т.Г. Лубенця, Я.Є. Мамонтова, С.А. Ананьїна,
Г.Є. Жураківського, Я.Ф. Чепіги, в діяльності і працях Г.Ф. Гринько,
Я.П. Ряппо, І.П. Соколянського, що створювали нову школу в Україні.
Найбільш вдало ідеї “нової школи” в 20-30-х роках реалізував
А.С. Макаренко в колонії імені О.М. Горького та комуні імені
Ф.Е. Дзержинського. тут була випробувана високоефективна система
виховання, яка в основних своїх позиціях відображає сучасний
інноваційний напрямок антрепренерської освіти. Все життя і діяльність
дітей у цих закладах були виховуючими. Науково-педагогічна спадщина
А.С. Макаренка збагатила педагогічну науку в її освітніх, найважливіших
аспектах: про педагогічну логіку, про шкільний колектив та органи
колективу; внутрішньоколективні та міжколективні стосунки; перспективи
колективу та особистості про педагогічну антропологію, педагогіку прямої
і паралельної дії; індивідуальний підхід до вихованців; гендерну та
антрепренерську освіту; стиль, тон, традиції колективу та інше.
Аналіз останніх досліджень і публікацій висвітлив, що питання,
які пов’язані з внеском науково-педагогічної спадщини А.С. Макаренка в
сучасний інноваційний напрям у вітчизняній професійній освіті та
зарубіжних країн з позицій антрепренерської освіти залишається
недостатньо розкритим і потребує більш змістовного дослідження.
Мета даної статті полягає в тому, щоб розглянути інноваційний
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напрямок у вітчизняній професійній освіті і зарубіжних країн –
антрепренерській освіті та розкрити роль у її становленні та розвитку
педагогічного вчення А.С. Макаренка. Частково ці питання
досліджувалися в працях українських вчених-педагогів В.Ф Моргуна,
Б.М. Наумова, Л.С. Нечепоренко, М.М. Окси, Т.С. Троїцької,
М.Д. Ярмаченка та ін. Предмет поєднання антрепренерської освіти і
педагогічного вчення А.С. Макаренка ставиться вперше.
Результати дослідження. Розкриваючи “програму людської
особистості”, А.С. Макаренко зазначав, що сучасна людина має бути
добре освіченою, повинна мати високу кваліфікацію, бути
дисциплінованою, політично зрілою і відданою своєму народові. У неї
має бути сформоване почуття обов’язку і почуття честі, вміння підкорятися
товаришеві і наказувати йому, вміння бути чемним, суворим, добрим і
нещадним – залежно від умов її життя і боротьби. Вона має бути активним
організатором, наполегливою і загартованою людиною, вміти володіти
собою і впливати на інших. Якщо її покарає колектив, вона має поважати
і колектив, і покарання. Вона має бути веселою, бадьорою, підтягнутою,
здатною до боротьби і будівництва, жити і любити життя. Вона має бути
щасливою. І такою вона має бути не лише в майбутньому, але й кожного
свого теперішнього дня [2, 3]. На такі вимоги рівнялися, з них виходила вся
виховна система А.С. Макаренка. Вона виховувала людину, у якої немає
дисгармонії між особистими і суспільними цілями, немає протиставлення
особистих і колективних інтересів. педагог-новатор закликав своїх колег
працювати з вірою в людину, з серцем, з справжнім гуманізмом, що
особливо актуально для сучасної освіти, яка як і інші галузі науки, насичена
інноваційними процесами, що відбуваються по всьому світу. В наш час
ми дедалі частіше спостерігаємо налагодження міжінтегрованих зв’язків
між освітою та бізнесом, економікою, медициною і, навіть, політикою.
Результатом цього є розробка нових навчальних програм, планів і методів
навчання. До таких інноваційних напрямів в освіті належить і так звана
“антрепренерська освіта”, виникнення якої було спричинене швидким
розвитком нових процесів у всіх сферах життя і необхідністю підготовки
учнів для життя й роботи в сучасному світі. Антрепренерська освіта – це
інноваційний напрям в освіті, який набув особливо бурхливого розвитку
у 70-80-х роках ХХ століття і продовжує розвиватись в сучасній вітчизняній
та зарубіжній педагогіці. Метою його є підготовка учнів, щоб вони могли
самі прогнозувати і втілювати в життя зміни, необхідні для подальшого
розвитку економіки країни.
Важливою мотивацією виховного процесу антрепренерського
навчання є підвищення в учнів почуття впевненості в своїх силах і
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здібностях. Така освіта спрямована на розвиток у тих, хто навчається,
потенційних можливостей. Вона розрахована як на учнів, так і на вчителів.
Нині ми живемо в період глибоких змін. Система освіти має бути
зорієнтована так, щоб усі учні набували відповідних знань, які допомогли
б їм адаптуватися та знайти себе в сучасному житті, де постійно існує
загроза безробіття. Саме педагогічна антропологія та антрепренерство
дає можливість учням здобути більш як 90 різних знань, навичок і вмінь,
що допоможуть їм у необмеженій кількості життєвих ситуацій.
Антрепренерська освіта набула поширення окрім України в Канаді, Китаї,
Австрії, Німеччині та інших країнах світу. Наприклад, у Китаї вона займає
вагоме місце серед багатьох нових концепцій, інноваційних форм і методів
економічної освіти й поширена в основному серед молодих людей віком
до 30 років, які вже здобули вищу освіту й можуть грамотно
використовувати новітні досягнення науки і техніки для подальшого
успішного розвитку економіки та промисловості країни. Найбільша
кількість спеціалістів з такою освітою працює в промисловості, сфері
інформаційних технологій, електронно-комерційній діяльності,
комунікаційних процесах і технологіях, фармакології, матеріалознавстві й
наукових розробках для сільського господарства. Саме на фахівців з
антрепренерською освітою суспільство покладає надію [3, 287].
У Відні (Австрія) в 2000 р. професор Джозеф Шумпетер розпочав
пілотний проект, в основу якого покладено основи антрепренерської
освіти: виховання почуття відповідальності, незалежності в прийнятті
рішень, креативне мислення. Група “Ханделсакадемік”, яка працює за
цим проектом, прагне втілити холестичний напрям в освіті, який поєднує
елементи загальної освіти з антрепренерським мисленням і діяльністю.
Мета освітян – не створити ізольований предмет, а навчити учнів необхідних
у житті різноманітних навичок, працювати разом в одній команді. Програма
розрахована на 5 років. Навчальні програми включають щотижневі уроки
з інструктором, який допомагає учням підняти свій рівень до вищих
стандартів. У Канаді антрепренерство стало пріоритетним напрямком в
освіті. Здебільшого програми з антрепренерської освіти впроваджуються
як інтегровані модульні курси, розраховані на три останніх роки навчання
у школі, з 10 класу обов’язкової середньої школи аж до її закінчення.
Наприкінці навчання в останньому 12 класі учні в змозі започаткувати
свій власний бізнес. Англійське відділення в канадських школах доповнює
курс антрепренерства викладанням літератури, вважаючи, що учні повинні
навчитися самостійно аналізувати процес розвитку суспільства й
висвітлювати соціальні та економічні зміни, що відбуваються. А це дасть
можливість об’єктивно оцінити сучасний стан розвитку країни. Програми
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з антрепренерської освіти вимагають від учителя творчо підходити до
викладання цього предмета. Для успішної розробки і створення навчальних
програм з антрепренерської освіти канадські педагоги в навчальновиховному процесі спираються на такі критерії:
- мінімальне зосередження вчителя на “правильних відповідях”;
- використання активних методів: дискусій, ситуаційно-рольових
ігор, аналізу проблемної ситуації тощо;
- чітко окреслені і мотивовані мета, шляхи її досягнення,
можливості її інтегрування в інші сфери діяльності;
- необмеженість методик викладання;
- необмеженість об’єктів викладання;
- застосування методик, що пробудили б в учнів бажання творити
і працювати, дали б їм можливість використовувати вже набуті вміння,
знання та навички;
- використання навчальних програм, що спонукають учнів
розпочати нові бізнес-справи чи викличуть в них таку ідею;
- наголос на “можливостях”, які учень може використати з
вигодою для себе та вміти реально їх оцінювати;
- визначення навчальними програмами антрепренерських
можливостей самого вчителя;
- інноваційність навчальних програм [4, 8].
Такі програми не сфокусовані тільки на малому бізнесі. Їх мета –
навчити працювати й використовувати набуті навички і знання у
промисловості, бізнесі, управлінських структурах, освіті і повсякденному
житті. Саме А.С. Макаренко досить критично ставився до традиційної
педагогіки, яка на перший план завжди ставила питання навчання
(дидактику), а виховні проблеми відсувалися на другий план. Тим часом
виховання є набагато широкою категорією. Воно має всеохоплюючий
характер. Всеосяжність виховання виражається насамперед у тому, що
воно не сумісне з порційністю, властивою навчальному процесу.
Виховувати окремі риси і властивості особи у певній послідовності й
черговості, як це буває при вивченні певних “порцій” навчального
матеріалу з природознавства, математики чи якогось іншого предмета,
практично неможливо. Певне явище, факт, форма робити, захід, у тому
числі й саме навчання, всебічно впливають на особу, формуючи в неї
позитивні чи негативні морально-етичні, естетичні і будь-які інші властиві
людині риси. Аналізуючи проблеми шкільного виховання, він писав, що
людина не виховується частинами, вона створюється синтетично всією
сумою впливів, яких вона зазнає. він мріяв написати окремий том
“найважливіший, на таку тему: як треба виховати людину, щоб вона, хочеш87

не хочеш, була щасливою людиною”. На його думку, “щасливою людиною
треба вміти бути”. Це досягається, якщо людина починає “думати про
завтрішній день, про майбутнє”. Щастя тоді стає “нашим моральним
обов’язком” [5, т.4, 344, 291, 339]. В цих позиціях і роздумах педагога
розбірливо видно взаємозв’язок основних компонентів його концепції:
єдності життя і виховання, їх перспективи і спрямування, колективізм і
гуманізм, щастя буття. Всеосяжність виховання виражається і в тому, що
виховний вплив на особу має все, що її оточує: і природа, і суспільство, і
виробництво. Зрозуміло, що сама школа успішно розв’язати виховні
проблеми не може. Тут потрібна тісна співдружність школи, сім’ї і
громадськості. Вивчення навколишнього середовища (економічного стану
країни й регіону, розвитку промисловості, ринку праці тощо) допомагає
учням не тільки володіти сучасною інформацією, а й уміти ефективно
пристосовувати її для себе.
А.С. Макаренко вважав, що ми маємо право підходити до
педагогічної справи як до виробництва, а вихователя розглядати як
робітника, якому доручена серйозна ділова функція, ставиться точне, хай
і важке, але все ж посильне завдання, що не вимагає від нього гіпертрофії
серця або якогось іншого не менш важливого органу, що не позбавляє
його можливості бути людиною, мати своє особисте життя і спокійну
старість. Не можна головну ставку робити на педагогічні таланти, не можна
не помічати того, що вчителі і вихователі – це здебільшого звичайні люди,
із звичайними людськими турботами і проблемами [6, 31]. Для них потрібна
ділова методика, а не “наука” з палаючими очима і розкуйовдженою
шевелюрою, із закликами до чудес. Майстерність вихователя – це не якесь
особливе мистецтво, що вимагає таланту; вона є спеціальністю, якої треба
навчитись. Виховання – справа надзвичайно складна і різноманітна.
Найбільш небезпечним моментом тут є страх перед цією складністю і
різноманітністю, що може виявлятися у двох формах: по-перше, у
намаганні “постригти всіх під один номер, втиснути людину в стандартний
шаблон, виховати вузьку серію людських типів”, і по-друге, в пасивному
слідуванні за кожним індивідуумом, у безнадійній спробі впоратися з
мільйонною масою вихованців за допомогою розрізненої мороки з
кожною людиною зокрема, що називав А.С. Макаренко “гіпертрофією
індивідуального підходу” [2, 3]. Він зазначав, що методична догма є
недопустимою умовою для справи виховання. Немає ніяких непогрішних
засобів, і немає засобів неодмінно порочних. Ніяка система виховних заходів
не може бути визначена назавжди. Все залежить від обставин, часу,
особливостей особи і колективу, від таланту і підготовки виконавців, від
найближчої мети, від щойно вичерпаною кон’юнктури і т.д. Наші
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очікування від молоді, нашого майбутнього, зможуть виправдати себе
тільки тоді, коли вона повірить у свої сили. Можливо, саме антрепренерство
допоможе не тільки учням, а й студентам різного віку знайти себе
сучасному складному житті.
Отже, у педагогіці як гуманітарній науці завжди йшла мова про
людину, про відносини між людьми. Особистість та її становлення,
формування особистості в комунікації з іншими завжди складали і
складають предмет її вивчення. Тому педагогічна антропологія,
антрепренерська освіта, філософські концепції людини, як правильно
вказує Д.І. Пащенко, створюють методологічний підмурівок не тільки
антрепренерської освіти, педагогічної антропології, але і всієї педагогіки
загалом. Будь-яке теоретичне питання педагогіки, будь-яка концепція цілей
і змісту виховання і освіти передбачає певний образ людини, філософський
погляд на суть і призначення людини, її свободу і її можливості [7, 97].
Все вищесказане дозволяє на закінчення зробити наступні
висновки:
1. Без радикальних змін у масовій педагогічній свідомості не варто й
сподіватися на конкретні результати будь-яких реформаторських
ініціатив, яким б захоплюючими й перспективними вони не були. Ці
зміни можуть настати лише за умови розвитку методологічної
культури як педагогів практиків, так і педагогів учених. Немає підстав
відкидати в педагогіці класичних підходів і методів, проте завершився
час некритичного сприйняття постулатів класичного ідеалу
науковості, які прийшли в суперечність з новими пізнавальними
потребами педагогічної науки.
2. Горизонти пізнання в педагогіці знаменують собою неминучі
парадигмальні зсуви в цій галузі знання, зокрема філософська
антропологія, філософські концепції людини становлять
методологічний підмурівок не тільки антрепренерської освіти, але і
всієї педагогіки загалом.
3. А.С. Макаренко в своїх педагогічних позиціях обґрунтував основні
положення розповсюдженого в сучасній вітчизняній професійній
освіті та зарубіжних країн інноваційного напрямку – антрепренерської
освіти.
4. Подальшого дослідження вимагають питання про можливість і кордони
застосованості різних ідеалів наукової раціональності до аналізу і
проектування освітніх систем; про доповнення традиційних методів
педагогічного дослідження новими, “м’якими” методами
гуманітарного пізнання; синергетичної взаємодії у педагогіці
природничонаукових і гуманітарних підходів гендерної та
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антрепренерської освіти.
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ВПЛИВ СТИЛЮ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ
СТАВЛЕННЯ ДОВІРИ ДІТЕЙ ДО БАТЬКІВ
Савченко І.Д.
Глухівський державний педагогічний університет
Анотація. У статті автор акцентує увагу на необхідності дослідження впливу
стилю сімейного виховання на формування ставлення довіри дітей до батьків
як необхідної умовирозвитку гармонійних та гуманних відносин.
Пропонується класифікація стилів спілкування, виділяються їх характерні риси
та умови, які забезпечують ефективність педагогічного впливу батьків.
Ключові слова: стиль сімейного виховання, довіра, дитина, батьки, спілкування.
Аннотация. Савченко И.Д. Влияние стиля семейного воспитания на
формирование отношения доверия детей к родителям. В статье автор
акцентирует внимание на необходимости исследования влияния стиля
семейного воспитания на формирование отношения доверия детей к родителям
как необходимого условия развития гармоничных и гуманних отношений.
Предлагается классификация стилей общения, выделяются их характерные
особенности и условия, обеспечивающие эффективность педагогического
влияния родителей.
Ключевые слова: стиль семейного воспитания, доверие, ребенок, родители,
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общение.
Annotation. Savchenko I. D. Family upbringing style influence on children trust
relation to their parents. In the article the author pays attention to children trust
relation to their parent as thenecessary condition of harmonious and human
relation development. The classification of dialogue styles are proposed; the
characteristic features and conditions ensuring parents pedagogical influence is
offered.
Key words: the parents, child, trust, style of family education.

Постановка проблеми. Майбутнє людства розпочинається з сім’ї,
а майбутнє кожної дорослої людини – з дошкільного віку, найбільш
вразливого та найбільш яскравого етапу життя. Його цінність не тільки в
неповторності, а й у тому життєвому досвіді, якого набуває дитина у світі
людських стосунків через спілкування з батьками, а далі – з великим світом,
що її оточує. Основний інтересу нас викликають дослідження, у яких
розглядається спілкування між дорослими та дітьми, що побудоване на
довірі (його ще називають довірливим, дружнім, інтимним), та вплив на
його формування стилю сімейного виховання.
Дослідження виконано згідно загальної програми НДР Глухівського
державного педагогічного університету.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес формування
ставлення довіри у порівнянніз іншимиаспектами формування особистості
вивчено доволі слабо, хоча інтерес до дослідження самого явища швидко
зростає. Сучасна наука визначає довіру якмеханізм життєтворчості людини
(А.І.Субетто, А.Б. Попов, Н.А. Селезньова), умову гуманістично
орієнтованих взаємовідношень (Т.Алєксєєнко, Т.П.Скрипкіна), як вищу
форму емоційного ставлення людини до навколишньої дійсності в процесі
її саморозкриття ( Л.І.Божович, Л.С.Виготський, М.Я.Гальперін, М.І. Лісіна,
В.С.Мухіна та ін.), як один з необхідних інструментарієв в системі принципів
позитивного виховання (А.Адлер, Г.Доман, Карен Р. Джослін, Хейм Г.
Джиннот). Але маловивченими ще залишаються питання, у яких
розглядається спілкування між дорослими та дітьми, що побудоване на
довірі та вплив на його формування стилю сімейного виховання.
Формулювання цілей статті. Актуальність проблеми формування
довірливих відносин батьків та дітей зумовлена часом: у більшості сучасних
сімей панують напружені стосунки, невдоволення, недовіра. Вони
руйнують сім’ю із середини, провокують конфлікти, шкодять здоров’ю її
членів, закладають недоброзичливість та ворожість у їхні взаємини. Існують
національні, культурні, соціальні відмінності в цілях, які ставлять перед
собою батьки та методах їх реалізації. Тому для нашого дослідження
важливо вивчити стиль виховання як фактор формування ставлення довіри
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дітей до оточуючих їх дорослих.
Результати дослідження. В одних сім’ях дорослі вважають, що
малюки повинні у всьому погоджуватися з дорослими, виявляти абсолютну
слухняність. В інших – цінують прагнення дошкільників до самостійності,
самоствердження.В одних сім’ях вимоги, які ставляться до дітей,
відповідають тому, чого очікують від дитини вихователі; у інших - часто
протиставляється принципам, функціонуючим у дошкільних виховних
закладах. Дитина, стикаючись з протилежними вимогами, переживає ці
протиріччя, не може визначити власну життєву позицію, розвиток її
особистості деформується, у неї виробляється подвійна ціннісна система і
здатність до маніпулювання як обставинами, так і людьми. Тому дуже
важливо, щоб батьки оволоділи всією мудрістю виховання, навчились
обирати оптимальні засоби педагогічного впливу. Очевидним є той факт,
що результат педагогічного впливу буде залежати від тактики або стилю
спілкування батьків з дітьми.
Під стилем або тактикою (А.В.Петровський) спілкування ми
розуміємо індивідуальну форму комунікативної поведінки людини, яка
проявляється в умовах взаємодії в ділових таособистих відносинах, виховних
бесідах з дітьми, способах здійснення рішень, в обраних прийомах
педагогічного впливу, методах вирішення конфліктів (Куніцина В.М.).
Психолого–педагогічні дослідження пропонують декілька класифікацій
стилів спілкування. Так психолог Аргентова Т.Є. виділяє гнучкий, регідний,
партнерський та не партнерськийстиль спілкування; демократичний,
авторитарний та ліберальний стилі виділяє К.Левін; деякі дослідники
поділяють спілкування на директивне, колегіальне та анархічне. Крім цього,
всі стилі взаємодії дорослих та дітей поділяються на категорії: імперативні
(однозначні настановки та їх контроль) та інструктивні (обґрунтування
бажаної моделі поведінки та особистий приклад). Саме інструктивний стиль
стверджує в дитині віру в себе та підтримує довіру до оточуючих, ініціативу
й самостійність.
Виходячи з того, що основу гуманних взаємин у родині складає
наявність у них довіри, ми розглядаємо тактику виховання дитини як один
із факторів формування довірливих відносин.
А.В.Петровський виділив чотири тактики виховання в сім’ї та
чотири типи сімейних взаємовідносин які відповідають їм. Передумовою
та результатом їх виникнення є: диктат, опікування, невтручання та
співробітництво. Розглянемо докладніше типи сімейного виховання та їх
вплив на формування ставлення довіри дітей до батьків.
Диктат у родині виявляється в систематичному пригніченні
одними членами родини ініціативита почуття власної гідності в інших. У
92

таких сім’ях батьки всім видам взаємодії з дітьми віддають перевагу наказу
та насильству, стикаються ізпротидією дитини, яка відповідає на тиск та
погрози власними контрзаходами: лицемірством, обманом, грубістю, а
іноді і ненавистю. Але під час протиборстваз дорослими в дітей знищуються
цінні особистісні якості: самостійність, почуття власної гідності,
ініціативність, віра в себе та ін. Безапеляційна авторитарність батьків,
ігнорування інтересів та точки зору дитини, систематичне позбавлення її
права голосу під час вирішення питань, що стосуються дитини, - все це
гарантія серйозних порушень у розвитку особистості та побудові довірливих
відносин між членами родини. Р.Бернс в роботі „Розвиток Я – концепції та
виховання” доводить, що жорсткі методи виховання як і вседозволеність,
мають небажані наслідки. „ Милі”, загалом, діти як ужорстоких, так і надмірно
поблажливих батьків можуть перетворюватися в егоїстичних,
безвідповідальних підлітків. В умовах диктату діти в очах дорослого набувають
ряду негативних рис. Якщо з їхнього боку немає прямого та послідовного
бунту, деспотизм батьків зустрічає інші форми прихованого незадоволення
та протесту, тому сприяє розвитку негативних емоційних реакцій („ Цуценя,
а дозволяє собі огризатися”). В таких умовах дитина має нульовий соціальний
статус, тому її права не визнаються взагалі.
Важко передбачити долю молодої особи, яка виховувалася в умовах
диктату. Може бути, що виросте підлабузник, пристосуванець, боягуз; може
– хам, цинік, деспот. Може, і виправитися під впливом яких небудь позасімейних впливів. Але, безумовно, які б цілі виховання не переслідували
батьки, що дотримуються тактики диктату, ці цілі не досяжні – із сина або
доньки вийде те, чого вони ніяк не очікували.
Опіка в родині -це система відносин, за якої батьки, забезпечують
власною працею задоволення всіх потреб дитини, оберігають її від будьяких
обов’язків та труднощів, беруть їх на себе. Імпульс „я сам”, що виникає в
ранньому дитинстві, поступається в’ялій байдужості („ нехай мама або
тато допоможуть”). Іноді можливий „диктат знизу” - деспотизм дитини як
оборонна реакція на надмірне опікування. Виникає позиція „маленького
божка”. При опікуванні дитини питання активного формування її
особистостівідходить на другий план. Головним завданням батьків стає
задоволення потреб маляти. Опіка як виховна тактика – відвертий ворог
трудового виховання. Крім того, діти, які зростали в умовах опіки,
виявляються найбільш непридатними, суб’єктивно та об’єктивно
неблагополучними, не здатними до особистої та колективної
відповідальності. За дослідженнями А.В.Петровського, саме ця категорія
підлітків дає найбільшу кількість нервових зривів, що починаються в процесі
відстоювання своїх прав. Бунт проти зайвої опіки батьків за своїми
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наслідками мало відрізняється від бунту проти диктату. Форма протесту
може бути різною – від холодної ввічливості, відсторонення до грубого,
безжального відпору.
Система міжособистісних відносин у сім’ї, що будується на основі
визнання можливостей та доцільності незалежного існування світу дітей і
дорослих, що не може переходити демаркаційну лінію, породжується
тактикою невтручання. Відмежованість світів дорослих і дітей часто
декларується: нехай дитина росте самостійною, вільною, розкутою.
Головною рисою такої стратегії є пасивність батьків як вихователів, що
ухиляються від активного втручання в життя та долю дитини, або страх
втратити свій авторитет та престиж в очах дитини.
Спостерігаючи за спілкуванням батьків з дітьми, можна помітити,
що взаємовідносини в них часто проходять із роздратуванням та гнівом,
тому що у безпомічних дорослих емоції стають головним виховним засобом.
Формуючи індивідуаліста, батьки пожинають результати індивідуалізму.
Тоді сім’я як центр буття для дитини втрачає цінність. Життя батьків, їхні
переживання та негаразди залишаються закритими для дітей.
Переконавшись у нездатності своєї дитини співчувати та допомагати,
дорослі скаржаться на емоційну холодність свого чада.
Четвертий тип взаємовідносин у сім’ї, що є передумовою та
результатом діючої в ній тактики, називається співробітництвом. Воно
передбачає опосередкованість відносин в сім’ї загальними цілями та
задачами спільної діяльності, її організацією та високими моральними
цінностями. Саме в ситуації співробітництва долається егоїстичний
індивідуалізм дитини. Така сім’я стає групою людей високого рівня розвитку
– колективом. Співробітництво – це спосіб організації зв’язків та взаємодії
старшого й молодшого покоління, який для здійснення цілей морально
виправданого виховання є більш оптимальним, на відміну від диктату,
опікування та невтручання. Співробітництво не зводиться лише до участі
дітей у домашній праці (прибиранні, закупівлі продуктів харчування, митті
посуду, догляді за молодшими братами та сестрами), хоча цей бік спільної
діяльності дорослих і дітей визнається суттєвим. Ще один важливий аспект
співробітництва – це розвиток „співучасті” (або колективістської
ідентифікації). Свого часу А.Н.Радищев, з приводу людських якостей,
говорив:”...людина більше всього є істота співучасна.” Співучасть –
емоційне включення у справи іншого, активна допомога, співпереживання
– цементує взаємозв’язок поколінь у сім’ї, не залишаючи місця для егоїзму,
черствості. Чутливість у бідах та проблемах, бажання миттєво відгукнутись
– форма прояву „ співучасті” та свідчення готовності до співпраці й
підтримки. Гармонія сімейних відносин передбачає взаємність у
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проявіспівучасті та визнання прав дитини, а саме: бути улюбленою без
будьяких сумнівів; рости в безпечному фізичному і психологічному
середовищі; мати необхідні умови для вчасного фізичного,
інтелектуального, морального, емоційного, естетичного і соціального
розвитку; бути вислуханою і почутою; мати повагу до своїх почуттів; мати
право на серйозне, уважне і шанобливе ставлення до її особистості; на
самовираження. Реалізацію прав дитини забезпечують такі умови:
- розвиток ціннісного ставлення до життя, до кожної конкретної
особистості;
- формування потреби в розумінні іншої людини, поваги до її гідності
і самоповаги;
- включення всієї сім’ї у стосунки, в основі якихпіклування один
про одного, про інших; наповнення життя доброчинними
справами;
- нагромадження досвіду гуманних взаємин і поведінки в емоційно
насичених ситуаціях, які вимагають співчуття, співпереживання і
збереження власної гідності;
- використання кращих традицій національної етнопедагогіки,
народної мудрості виховання.
Спільні переживання, радість, горе, надія, мрії – все це єднає сім’ю,
її основи. Сім’я може стати центром буття малої дитинизалежно від того,
якого характеру набувають стосунки між батьками та дітьми. Якщо дорослі
забезпечать своїм нащадкам дійсну турботу про їхнє благо й одночасно
ставитимуть до них об’єктивні вимоги, можна буде говорити про наявність
у родині тактики співробітництва. Крім того, співробітництво в сім’ї
характеризується здатністю дорослих:
- „наближуватись” до дитини, ставати на її позицію, дивитись на
життя сина чи доньки їхніми очима, не забуваючи про те, що
рівноправне спілкування починається з довіри;
- стимулювати ініціативу та самостійність дитини, за умови
усвідомлення межі продуктивної та небезпечної активності;
- разом з дитиною планувати діяльність, довіряти дитині ставити
близькі та далекі цілі свого життя, розділяти з неювідповідальністьза
результати;
- розвивати в дитини відповідальність за себе: вчити її робити вибір:
куди і навіщо рухатись у житті, як діяти самостійно;
- зберігати добрі, дружні відносини, залишаючись при цьому
старшими, мудрими, здатними забезпечити безпеку та
захищеність. (Т.Алексєєнко)
Справжнє мистецтво сімейної педагогіки досягається тоді, коли
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забезпечуються умови для особистісного розвитку батьків і дітей,
використовуються педагогічно доцільні методи виховання, одним з яких є
виховання довірою абоавансування довірою (М.Ю.Кондратьєв).Через
довіру виявляється повага до особистості. Адже, якщо батьки вірять у
чесність, доброту, відповідальність малюка, вірять у те, що він здатен
подолати труднощі, виправляти свою поведінку, ця віра надає дитині
наснаги, окрилює її, і вона прагне до того, щоб виправдати цю довіру, стати
кращою, такою, якою її бачать. Розглянемо дві ситуації. В одній сім’ї дитині,
яка прагне прибрати зі столу, помити підлогу або зліпити пиріжки, не тільки
дозволять батьки це робити, а й стимулюють її, називаючи справжньою
помічницею. У цієї дитини підвищується почуття відповідальності за
доручені справи та гордості за досягнення. В інших сім’ях будьякі спроби
дитини помити посуд або підлогу викликають типову реакцію батьків: ” Ти
ще мала, не чіпай чашку, розіб’єш її.” Якщо дитина дійсно розбила чашку,
то вона почує: „ Ну, що я казала? Тобі не можна нічого довірити.” Дитина
буде намагатися уникнути домашніх справ та відповідальності за них.
Недовіра викликає образу, озлоблення, впертість, бажання зробити „на зло”
батькам.
Ефективність використання довіри як методу сімейного виховання
залежить від того, наскільки добре батьки знають своїх дітей, враховують
їхній вік, орієнтуються в тому, на які риси характеру краще спиратись.
Дорослі повинні виходитиз єдиної моральної норми - ставитись до себе як
до іншого, до іншого - як до себе. Такий тип відношень, найбільшою мірою
відповідає справжній гуманності та загальнолюдським моральним
цінностям.
Висновки. Таким чином, являючись для дитини першою моделлю
суспільства, сім’я є для неї зразком ставлення до себе, до інших людей,
навколишнього світу. Тому сім’я повинна мати в очах дитини такі
характеристики, які сприяли б створенню оптимальної атмосфери
взаєморозуміння й довіри. Без сумніву, досвід перших років життя,
проведених у сім’ї, зберігає фундаментальне значення, полегшує духовне
самовдосконалення або гальмує його. Тому важливо, щоб здатність
довіряти виховувалася з раннього віку. Саме дослідження умов, необхідних
для формування довіри, є метою нашого подальшого дослідження.
1.
2.
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СТАН ВИКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У
ПЕРШЕ ПІСЛЯВОЄННЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ (1946-1956 РР.)
Окса М.М.
Мелітопольський державний педагогічний університет
Анотація. В статті розглядається стан викладання загальнопедагогічних
дисциплін у перше післявоєнне десятиріччя, розкриті суттєві недоліки якості
знань студентів та пошуки шляхів удосконалення вивчення педагогіки.
Ключові слова: загальнопедагогічні дисципліни, заочне навчання учителів,
педагогічна практика, методична підготовка вчителя.
Аннотация. Окса Н.Н. Состояние преподавания общепедагогических дисциплин
в первое послевоенное десятилетие (1946 – 1956 гг.). В статье рассматривается
состояние преподавания общепедагогических дисциплин в первое
послевоенное десятилетие, раскрыты существенные недостатки качества знаний
студентов и поиски путей усовершенствования изучения педагогики.
Ключевые слова: общепедагогиеские дисциплины, заочное обучение учителей,
педагогическая практика, методическая подготовка учителя.
Annotation. Oksa N.N. General pedagogikal disciplines teacheng state during the
first after-war decade (1946 – 1956 years). In the article their is examined general
pedagogical disciplines teaching state during the first after-war decade and there
are also given the main problem of students’ knowledge quality and pedagogy stady
improvement ways searching/
Key words: general pedagogical disciplines, teachers’ distance training, pedagogical
practice, teacher methodical training.

Постановка проблеми. Вдосконалення діяльності вищої
педагогічної школи чекає інтереси як теперішнього, так і прийдешніх
поколінь. Тому-то потрібно шукати засоби як підвищити авторитет педагога
і його відповідальність перед суспільством за якість виховання та навчання
підростаючих поколінь. Звернення до здобутків національної школи та
педагогічної думки окреслює напрямок їх розвитку в історичному просторі.
Це необхідно, щоб ті надбання та досягнення, відкриті, напрацьовані та
випробувані українськими освітянами, ввійшли органічною частиною в
започатковані нині процеси, стали тими засадами, на яких будуватиметься
дальший розвиток педагогічної науки та школи в Україні.
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Робота виконана згідно загального плану науково-дослідної роботи
Мелітопольського державногоj педагогічного університету та практичних
завдань кафедри загальної педагогіки з підготовки вчителя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перші післявоєнні
постановчі документи органів влади були направлені на покращення справи
підготовки вчителів [1, 375-376; 2, 320]. Одночасно з запровадженими
заходами удосконавлювалась і система заочного навчання учителів [3, 437438]. Проводились тестування студентів [4, 74]. У звітах відзначались значні
недоліки у роботі педагогічних інститутів [4, 227; 4, 252; 4, 263; 4, 301; 4, 317].
З метою підвищення якості знань студентів проводилися курси підвищення
кваліфікації викладачів загальнопедагогічних дисциплін, відкриті лекції та
семінарські заняття, рецензування лекцій [5 ,8]. Процес викладання
пов’язувався з практикою роботи школи” [6, 4-5]. Наголошувалось на
важливості вивчення народної педагогіки [6, 11зв.]. Разом з цим кафедри
педагогіки різних педагогічних інститутів завоювали заслужений авторитет
серед учителів [7, 26].
Разом з тим, розгляд вищезазначених публікацій вказує на
недостатній рівень висвітлення проблем удосконалення викладання
педагогічних дисциплін, педагогічної теорії з позицій історикопедагогічного аналізу окремих вузлових аспектів.
Формулювання цілей статті. Значною умовою подальшого
розвитку і удосконалення викладання загальнопедагогічних дисциплін,
педагогічної теорії та практики є історико-педагогічний аналіз окремих
вузлових проблем, глибоке висвітлення ідеї і концепцій на всіх етапах
розвитку школи і педагогічної думки і, зокрема, перше післявоєнне
десятиріччя (1946 – 1956 рр.).
Результати дослідження. Проблеми викладання
загальнопедагогічних дисциплін, поряд з проблеми відновлення сітки
педагогічних навчальних закладів, укріплення їх навчально-матеріальної
бази і збільшення контингентів студентів у повоєнний період розглядались
в числі невідкладних, найважливіших задач. В цей час були сплановані сітка
і контингент вузів, збільшені асигнування на підготовку педагогічних кадрів.
Рада Народних Комісарів СРСР в серпні 1945 р. прийняла постанову “Про
покращення справи підготовки вчителів”. Нею була заборонена
короткотермінова підготовка вчителів, котрі не мали середньої освіти,
визначена структура вищих і середніх навчальних закладів. Педагогічні
інститути поділялись на чотири категорії, учительські – на дві і педагогічні
училища – на три. В залежності від цього встановлювалася постійна кількість
студентів на перших курсах ( в педагогічних інститутах – 600, 400, 200 і 150
чоловік; в учительських інститутах – відповідно 200 і 125 чоловік; в
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педагогічних училищах – 120, 90 і 60 чоловік) [1, 375-376]. Педагогічні
інститути першої і другої категорії мали шість факультетів, третьої – чотири
факультети і четвертої категорії – три факультети. В учительських інститутах
створювались три відділення (історико-філологічне, фізико-математичне і
природничо-географічне). Для кожного типу вузу визначався мінімум
кафедр, кабінетів і лабораторій. Розширювалась аспірантура, крім того, в
деяких університетах і педінститутах для осіб, успішно закінчивших ці
навчальні заклади, створювались різні курси для підготовки викладачів для
учительських інститутів, які в ті роки займали значне місце в системі
педагогічної освіти.
Закон про п’ятирічний план відбудови і розвитку народного
господарства УРСР на 1946-1950 рр. намічав: довести число початкових,
семирічних і середніх шкіл по УРСР у 1950 р. до 29045; відбудувати і збудувати
за п’ятиріччя в містах УРСР 530 шкіл на 235 тис. учнівських місць і 4000
сільських шкіл на 800 тис. учнівських місць; довести кількість учнів у школах
у 1950 р. до 6300 тис.; забезпечити прийом за п’ятиріччя до вищих
педагогічних навчальних закладів 48,9 тис. чоловік і педагогічних училищ –
47,9 тис. чоловік; установити випуск учителів за п’ятиріччя з вищих
навчальних закладів 40,7 тис. чоловік і з педагогічних училищ – 40 тис.
чоловік [2, 320]. Одночасно з запровадженими заходами удосконавлювалась
і система заочного навчання учителів. Відновлювались і заново
створювались заочні відділення в педагогічних інститутах, розширювалась
сітка консультаційних пунктів. Всесоюзний комітет у справах вищої школи
при РНК СРСР і Наркомос видали наказ “Про заочне навчання учителів”
(19 грудня 1945 р.), в якому містились правила прийому на заочне відділення,
термін навчання в них, пільги для учителів-заочників та ін. [3, 437-438]. У
названих документах, які вийшли на початку досліджуваного періоду,
значної уваги надавалось загальнопедагогічній підготовці вчителів та
викладенню педагогічних дисциплін і, це не дивно, якщо взяти до відому
звіти часів Державних екзаменаційних комісій початку розглядуваного часу.
Отож, у звіті державної екзаменаційної комісії природничогеографічного та фізико-математичного факультетів Кіровоградського
учительського інституту можна читати про такі недоліки: “З розділу “Основ
педагогіки” багато студентів виявили слабкі знання, це в значній мірі
пояснюється недостатнім загальним розвитком цієї частини студентів. З
таких питань як “робота учнівських організацій, участь учителя в
піонерській та комсомольській організації” знання студентів носили
схематичний характер. Недостатньо знають студенти постанови партії та
уряду про школу. Відповіді багатьох студентів, особливо природничогеографічного факультету страждали відсутністю логічності, послідовності
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у викладі і недостатньою культурою мови. Ці недоліки студентів значно
знижують якість їх знань. На екзамені 30 % студентів виявили хороші та
відмінні знання” [4, 74]. У Мелітопольському педінституті хоча всі студенти
мали на руках підручники С.Х.Чавдарова “Педагогіка”, і в читальному зал
була достатня кількість підручників з педагогіки Каїрова і Груздєва, а кабінет
педагогіки окрім додаткової літератури мав таблиці і схеми, на іспиті
студенти-випускники “не привели свої знання в певну систему. Мова
студентів розвинута недостатньо. Студенти не завжди вміють пов’язувати
положення теорії з практикою роботи школи, окрім тих, які працювали
раніше в ній” [4, 95зв.]. У Харківському педагогічному інституті іноземних
мов ім. Н.К.Крупської студенти виявили “слабкі місця в … користуванні
багатющою радянською літературою“, вказувалось на “необхідність в
процесі викладання навчати студентів вміло показувати низький стан
педагогічної науки Західної Європи і Америки і т.д.” [4, 189].
У Сумському педінституті на державному іспиті з педагогіки “не
почувалось належної глибини, вони (студенти – М.О.) лише добросовісно
простудіювали той матеріал, що їм було подано протягом курсу і часто
обмежувалися лише тими прикладами. що вони їх почули на лекції, чи
взяли з підручника, що іноді не були пов’язані з майбутньою спеціальністю
випускника. На пропозицію подати приклади з їх спеціальності вони
розгублювалися, з трудом підшукували, а іноді їм це не вдавалося” [4, 196].
Державна комісія історичного факультету в Харківському педінституті ім.
Г.С. Сковороди відзначала, що “в цій дисциплін (педагогіці – М.О.) вражає
перш за все примітивність знань. Відмінно і добре студенти знають правила
внутрішнього розпорядку в школі, схему побудови народної освіти в СРСР
тощо, але гірше обізнати випускники з питань історії педагогіки й особливо
недостатньо розбираються у теоретичних проблемах педагогіки” [4, 323зв.],
а на філологічному факультеті професор Полукськ відзначав, що “суттєвим
недоліком є слабке знання… практики виховання і навчання радянської
школи” [4, 329зв.]. Значні недоліки відзначались у звітах Одеського
педінституту ім. К.Д. Ушинського [4, 227], Херсонського [4, 252],
Ворошиловоградського [4. 263], Вінницького [4, 301], Черкаського [4. 317]
та інших педагогічних та вчительських інститутів.
З метою підвищення якості знань студентів проводилися курси
підвищення кваліфікації викладачів загальнопедагогічних дисциплін, відкриті
лекції та семінарські заняття, рецензування лекцій. Так, про лекцію
кандидата педагогічних наук, доцента М.О. Григор’єва на тему: ”Освітня
діяльність Паризької Комуни 1871 р.” від 22 грудня 1948 р. в рецензії старшого
наукового працівника П.А.Бурганського можна прочитати: “Лекція
складена цікаво, залучено багато історичного матеріалу, лектор
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використовував багато важливих документів і дає вірне уявлення про
освітню діяльність Паризької Комуни і сприяє комуністичному вихованню
нашої студентської молоді” [5 ,8]. На конференції кафедри педагогіки з питань
покращення професійної підготовки Харківського педінституту ім.
Г.С.Сковороди від 27 січня 1948 р.
М.О. Григор’єв говорить, що “в процесі читання курсу історії
педагогіки я часто звертаю увагу студентів на значення педагогічної професії
і зокрема зачитую їм хвилюючий документ, який так співчутливо
сприймається слухачами – це студентській твір М.О.Добролюбова,
написаний ним при вступі в Головний Петербурзький педагогічний інститут
на тему: “Моє покликання до педагогічного звання”. В справі підвищення
підготовки вчителів необхідно також висунути на перший план питання
про професійно-педагогічну спрямованість у викладанні всіх спеціальних
дисциплін. Процес викладання повинен бути пов’язаний з практикою роботи
школи” [6, 4-5]. Доповідач також звернув увагу і на недоліки, які полягали в
“недостатній ув’язці теоретичних знань при вивченні курсу педагогіки з
практикою роботи школи; студенти не вивчають твори класиків максизмуленінізму з питань виховання; не показується у всій повноті пріоритет
російської педагогічної і психологічної думки над зарубіжною; класичні
твори російських педагогів відомі студентам лише за слів, а повинні бути
вивчені грунтовно; педагогічна практика студентів носить епізодичний
характер; на практичних заняттях з педагогіки необхідно добитись рішучого
повороту в бік як найповнішого поєднання педагогічної теорії і практики;
необхідно створити базову школу при педінституті” [6, 10-11зв.]. Доповідач
наголосив на важливості вивчення народної педагогіки і пропонував
“організувати науково-педагогічний гурток національного питання в
педагогіці” [6, 11зв.].
Дані матеріалів обслідування, як відзначалось у звіті Міністерства
освіти УРСР за 1953-1954 навчальний рік, показував, що кафедри в
основному вірно зрозуміли завдання, поставлені перед ними в справі
підготовки висококваліфікованих вчителів політехнічної школи. В центрі
уваги кафедр педагогіки стояли питання підвищення ідейного і наукового
рівня викладачів, озброєння майбутнього вчителя майстерністю навчання
і виховання дітей в політехнічній школі, багато уваги надавалось педагогізації
навчально-виховного процесу інститутів стали ініціаторами і керівниками
“Педагогічних питань”, які стали традицією в областях республіки, а кафедри
педагогіки Київського, Харківського, Ніжинського, Одеського, Черкаського,
Львівського, Вінницького, Сімферопольського педагогічних інститутів
завоювали заслужений авторитет серед учителів [7, 26].
В процесі читання курсів загальнопедагогічних дисциплін викладачі
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в достатній мірі висвітлювали суть і завдання політехнічного навчання,
розглядували його як складову частину виховання молоді. Однак, поряд зі
слабкою політехнічною підготовкою вчителів основним недоліком в їх
підготовці була слабка практична підготовка. Причиною цього були великі
недоліки в галузі озброєння студентів педагогічною теорією і перш за все
недоліки в проведенні педагогічної практики, байдуже ставлення значної
частини працівників інститутів до практичної підготовки вчителя. Викладачі
педінститутів розглядували ці заклади не як професійний педагогічний вуз,
а як загальнотеоретичний, гуманітарний. Хоча кафедри педагогіки і
покращали набагато свою роботу, однак вони не стали в інституті центром
професійної підготовки студентів. Колективи кафедр провели значну роботу
з перебудови курсу педагогічних дисциплін, спрямовуючи її на покращення
якості підготовки вчителя. Про отримані досягнення у викладанні
загальнопедагогічних дисциплін свідчать результати проведених в 1952 та
1953 роках державних іспитів і педагогічної практики. На іспитах студенти
проявили вміння орієнтуватись в основних педагогічних питаннях і законах.
Переважна більшість студентів добре засвоїла програмний матеріал,
проявили глибоке розуміння задач, які стояли перед школою і педагогічною
наукою, добре засвоїли і педагогічний сенс постанов партії з питань
ідеологічної роботи[7, 28].
У звіті Міністерства освіти відзначалось також, що методична
підготовка вчителя – найцікавіша і захоплююча справа для вчителя, але у
нас виходило навпаки. Лекції з методики проходили часто вколо, не
захоплювали уваги студентів, не виховували у студентів зацікавленості до
методик. Викладання загальнопедагогічних дисциплін часто проводилось
формально. Практичні заняття з цих предметів також носили формальний
теоретичний характер. Недостатні знання більшої частини студентів в галузі
фізіологічних і психологічних основ навчання і виховання. Посилання
студентів в своїх відповідях на фізіологічне вчення академіка Павлова носили
начотницький характер. Багато студентів не вміли дати фізіологічного і
психологічного обгрунтування того чи іншого педагогічного явища.
Суттєвим недоліком якості знань студентів з загальнопедагогічних дисциплін
була також було також недостатне знайомство їх з передовим досвідом
шкіл і вчителів. Слабкий зв’язок студентів зі школою, найчастіше
обмежувався педагогічною практикою. Найбільш слабку поінформованість
і практичну підготовку проявляли студенти з питань виховної роботи в
школі, про систему виховної роботи класного керівника студенти мали
явно недостатнє уявлення і ще менше озброєні практичними вміннями з
роботи класного керівника. В кращому випадку, та й то відносно, студенти
підготовлені з окремих видів виховної роботи (проведення політінформацій,
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доповідей, випуску газет, проведення зборів в загони, занять з
невстигаючими учнями), але в них недостатньо системи знань, умінь і
навичок з виховної роботи в школі. Дуже обмежене у студентів коло знань
в галузі сімейної педагогіки. Їхні знання в цьому питанні не виходять за
межі підручника педагогіки. Мало було дипломованих викладачів педагогіки,
а багато з тих, хто захистив кандидатські дисертації, заспокоїлись на цьому,
відставали від вимог життя, від розвою школи і педагогічної науки. На
недостатньому рівні читались курси загальнопедагогічних дисциплін в
Кременецькому, Сумському, Ворошиловоградському, Полтавському,
Криворізькому, Житомирському, Білоцерківському, Ужгородському,
Чернігівському, Ізмаїльському, Глухівському та інших педагогічних
інститутах [7, 30-31].
Умови для підготовки педагогічних кадрів значно покращали після
постанови Ради Міністерств СРСР від 18 серпня 1956 р. “Про заходи
підвищення якості підготовки вчителів для загальноосвітніх шкіл“.
Висновки. Аналізуючи документальні матеріали, літературу та
педагогічні видання можна зробити такі висновки: у відновленні і
розгортанні роботи педінститутів і вчительських інститутів першочергове
завдання відводилось подоланню цілого ряду труднощів, викликаних
обставинами післявоєнного часу; відновлення роботи в інститутах залежно
від розв’язання двох основних завдань – зміцнення та розвитку матеріальнотехнічної бази та формування науково-педагогічних кадрів; питання кадрів,
не дивлячись на всі постанови і заходи уряду, вирішувались недостатньо
ефективно; позитивним в сфері освіти в досліджуваний період можна
вважати зростаючий зв’язок навчання з практикою, підвищення кваліфікації
викладачів загальнопедагогічних дисциплін. Поряд з удосконаленням змісту
та організації викладання загальнопедагогічних дисциплін у вищій
педагогічній школі, посилення уваги до їх професійної спрямованості мали
місце догматизм і начотництво, недостатньо уваги приділялось розвитку
творчої самостійної думки студентів, активним методам викладання.
Спостерігалась надмірна опіка студентів з боку педагогів; студентським
громадським організаціям не вистачало активності і самостійності. Ці
негативні моменти знижували ефективність великої різнобічної роботи з
питань викладання загальнопедагогічних дисциплін у вузах.
Подальші історико-педагогічні дослідження системи розвитку і
удосконалення викладання загальнопедагогічних дисциплін, педагогічної
теорії і практики, педагогічної думки необхідно направити на вивчення і
аналіз материалів другого післявоєнного десятиріччя, починаючи з 1956 р.
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ПОКАЗАТЕЛИ ТЕСТА РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЭМАЛИ ЗУБОВ У
СПОРТСМЕНОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ И
ПРЕВЕНТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Соколова Н.И.
Донецкий областной врачебно – физкультурный диспансер
Аннотация. Представлен тест экспресс – диагностики определения
индивидуальной структурно – функциональной кариесустойчивости эмали
зубов. Обсуждается значение теста резистентности эмали для определения
переносимости максимальной физической нагрузки.
Ключевые слова: тест экспресс–диагностики, резистентность, кариес,
спортсмен.
Анотація. Соколова Н.І. Показники тесту резистентності емалі зубів у
спортсменів при різних фізичних навантаженнях і превентивної реабілітації.
Представлений тест експрес-діагностики визначення індивідуальної структурно
- функціональної карієс - стійкості емалі зубів. Обговорюється значення тесту
резистентності емалі для визначення стійкості максимального фізичного
навантаження.
Ключові слова: тест експрес-діагностики, резистентність, карієс, спортсмен.
Annotation. Sokolova N.I. Sportsmen enamel resistance test during different
physical commitments. It was introduced express test- diagnostic of individual
structural and functional enamel resistance against caries. Importance of enamel
resistance test for determination of maximal physical portability.
Key words: express test-diagnostic, resistance, caries, sportsman.

Постановка проблемы. В Донецком регионе имеется достаточный
потенциал квалифицированного тренерско – преподавательского и
медицинского состава, талантливых спортсменов, наличие материально технической базы, поддержка спорта со стороны административных и
общественный организаций. Исходя из этого, на совместном заседании
коллегии управления по вопросам физической культуры и спорта
облгосадминистрации и областного отделения Национального
олимпийского комитета Украины была утверждена концепция обеспечения
подготовки спортсменов области на заключительном этапе 2002 – 2004 гг.
к Олимпийским играм. В этой концепции областному врачебно –
физкультурному диспансеру делегированы права головного учреждения
области по спортивной медицине, медико-биологическому обеспечению
и реабилитации ведущих спортсменов. Одним из важных факторов контроля
и оптимизации подготовки спортсменов высокой квалификации являются
врачебно – педагогические наблюдения, проводимые комплексной
врачебно – педагогической группой, куда входят врачи спортивной
медицины, курирующие вид спорта, врачи специалисты (ЛОР, стоматолог,
невропатолог, окулист, кардиолог, врач функциональной диагностики,
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психолог и т.д.)
Врачебно – педагогическая группа:
1. Представляет достоверную информацию о статусе здоровья,
функциональном и психическом состоянии спортсмена в
соответствии с индивидуальным планом физической
подготовки.
2. Проводит корректировку объемов, интенсивности и
направленности
нагрузок
по
показателям
унифицированных врачебно – педагогических тестов.
3. Проводит лечебно – восстановительные, медикобиологические и фармакологические мероприятия по
реабилитации спортсменов.
4. Разрабатывает модельную характеристику индивидуальной
соревновательной деятельности спортсмена.
5. Осуществляет профилактические мероприятия по
предупреждению
физического и психического перенапряжения, травм, простудных и других
заболеваний.
Одним из унифицированных врачебно – педагогических тестов
является тест – экспресс диагностики структурно – функциональной
кислотоустойчивости эмали зубов (ТЭР) [4].
Анализ последних исследований и публикаций. В различное
время стоматологами разных школ были проведены исследования,
подтверждающие концепцию, что эмаль зубов способна к активной
защитной реакции на кислотное повреждение.[2]. Эта способность,
названная структурно – функциональной кислотоустойчивостью эмали
зубов, в значительной мере определяет резистентность зубов к кариесу
[1]. Придавая большее или меньшее значение отдельным кариесоитным
факторам, исследователи единодушны в том, что развитие кариеса
обусловлено воздействием общего и местного характера, а также низкой
кариесоустойчивостью зубов [3].
Исследования растворимости эмали, раскрытие роли пульпы в
управлении физико-химическими свойствами эмали, изучение
проницаемости эмали, все эти экспериментальные исследователи доказали,
что естественная кариесоустойчивость эмали зубов пациентов одного
возраста определяется преимущественно функциональными свойствами
эмали, которые зависят от способности пульпы адекватно реагировать на
деминерализующие факторы. В основу клинической методики положен
принцип косвенного изменения шероховатости протравленной эмали
зубов. О структурно – функциональной кислотоустойчивости зуба судили
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по индексу шероховатости эмали зубов [4]. Однако, при анализе последних
исследований и публикаций по данной проблеме авторами не проводилось
определение экспресс – диагностики резистентности эмали зубов (ТЭР) у
спортсменов во время выполнения максимальных физических и
психоэмоциональных нагрузок. Не проводился анализ динамики
изменения (ТЭР) у спортсменов в зависимости от возраста, вида спорта,
поражения эмали зубов, уровня физической нагрузки, анализ
индивидуального ответа, изменения (ТЭР) при проведении превентивной
реабилитации.
Цель исследования: исследование влияния физической нагрузки
на резистентность эмали зубов спортсменов при различных физических
нагрузках и превентивной реабилитации.
Задачи исследования:
1. Определить информативность экспресс – диагностики (ТЭР)
при проведении врачебно – педагогических исследований
тренировочного процесса спортсменов и профилактики
заболеваний у спортсменов.
2. Проанализировать динамику изменения ТЭР у
спортсменов в зависимости от групповой принадлежности
и поражения зубов.
3. Использовать новые методические подходы к обработке и
оценке полученных данных (анализ индивидуального ответа
на воздействие)
Результаты исследования. Всего было обследовано 114
спортсменов высокой квалификации различных видов спорта –53 женщины
(47%) и 61 мужчина (53%). Все обследуемые были разделены на три группы
(рис.1).
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КПУ 0-2
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Рис. 1. Распределение спортсменов по КПУ
1. – абсолютно кариес резистентные (индекс КПУ от 0 до 2) –18 человек
(16%)
2. – условно кариес резистентные (индекс КПУ от 2 до 8) – 90 человек
(79%)
3. – кариес восприимчивые (индекс КПУ от 9 и выше) – 6 человек (5%)
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Индекс КПУ – количество пломбированных, удаленных и
пораженных кариесом зубов. У группы с КПУ от 0 до 2 (группа 1) тест
эмалевой резистентности (ТЭР) не информативен т.к. рН слюны резко
щелочная, эмаль прочная. У группы с КПУ от 2 до 8 (группа 2) тест эмалевой
резистентности – информативен и в группе с КПУ от 9 и выше (группа 3)
ТЭР не информативен, т.к. рН слюны смещен в кислую сторону.
Для определения переносимости физической нагрузки у
спортсменов нами была выделена вторая группа спортсменов – 90 человек
(42 женщины – 47% и 48 мужчин – 53% ) в возрасте 12 – 20 лет 34 спортсмена
(38%) и в возрасте 20 – 29 лет – 56 человек (62%). (рис.2).

56
60
количество

34
40
20
0

12-20 лет

20-29 лет
возраст

Рис.2. Распределение обследованных спортсменов по возрасту.
Согласно данным некоторых авторам, лица в возрасте 20 – 29 лет
обладают самым низким процентом колебания ТЭР, но высокой скоростью
коррекции свойств эмали зубов.[4]. А в возрасте от 12 до 20 лет ТЭР
обладает самым высоким процентом колебания и высокой скоростью
коррекции.
Для определения индивидуальной структурно – функциональной
кариесоустойчивости эмали зубов предложен экспресс – метод
диагностики, основанный на процессе взаимодействия красителя с
дефектом поверхности эмали [3].
Участок протравки прокрашивается в синий цвет, интенсивность
которого зависит от его шероховатости. Окраска зуба сравнивается по 10 –
бальной типографской шкале.. Каждому полю присваиваются условные
значения в баллах. Наибольшая интенсивность (минимальная
шероховатость) – 1 балл, максимальная – 10 баллов
На основании балльной оценки формируются группы риска. При
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окраске интенсивностью в 1 – 3 балла спортсменов относят к группе с
высокой кариесоустойчивостью, 4 – 5 – к группе с умеренной
резистентностью, 6 – 7 – пониженной устойчивостью к кариесу.
Интенсивность выше 8
баллов говорит об очень низкой
кариесрезистентности эмали зубов.
В ходе исследований было определено значение уровня теста
эмалевой резистентности (ТЭР) различных субэкстремальных групп. Это
спортсмены, переносящие максимальную физическую и психо эмоциональную
нагрузки,
которые
снижают
уровень
кислотоустойчивости эмали зубов.
Тест эмалевой резистентности, его адекватность и
информативность зависит от возраста спортсмена, времени проведения,
сезонности, гормональных сдвигов (при менструации тест эмалевой
резистентности падает на 2 балла, при беременности до 4 баллов, период
пубертата от3 до 4 баллов, прием фармакологических препаратов –
уменьшает ТЭР от 2 до 3 баллов, инсулин снижает ТЭР до 2 баллов и т.д.
(табл.1).
Таблица 1.
Показатели резистентности эмали зубов в зависимости от возраста
и физической нагрузки.
Возраст
(лет)

Группа “А”
12 – 19
(34 чел.)
Группа “Б”
20 – 29
(56 чел.)

Кол-во
человек

Динамика
ТЭР

0
24
10
0
32
24

Повышение
Снижение
Без измен.
Повышение
Снижение
Без измен.

Кислотоустойчивость,
балл интенсивности
До
МаксимальПосле
нагрузная
восстановки
физическая
ления
нагрузка
0–3
0–4

3–9
1–5

3–5
0–4
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В результате исследований было выявлено, что в 62% случаев при
максимальной физической нагрузке резистентность эмали зубов
снижалась. Интенсивность окраски увеличивалась в группе “А” до 20 лет
на 4 – 5 балла, а в группе от 20 – 29 лет группа “Б” на 2 – 4 балла.
При этом особую практическую значимость представляет
закономерно повторяющаяся зависимость характера ответной реакции от
исходного уровня состояния. Так высокий уровень ТЭР стремиться к
снижение при максимальной физической нагрузке и повышению в период
109

восстановления, что убедительно подтверждается результатами
исследований.
Неизмененными остались показатели в группе “А”. Полученные
результаты коррегируются с разнонаправленностью изменений показателей
кислотоустойчивости эмали. Описанный феномен находит объяснение в
концепциях, которые рассматривают реакцию организма спортсмена на
воздействие максимальных физических нагрузок - “правило Лейтиса” [2].,
которое трактует исходное состояние как фактор, определяющий
направление обменных реакций под воздействием раздражителя.
Использование нами нового методического подхода к обработке
и оценке полученных данных (а именно анализ индивидуального ответа на
воздействие) позволило обнаружить зависимость изменения
кислотоустойчивости эмали зубов под действием физической нагрузки, а
также его связь с исходным состоянием параметра. Эта закономерность
имеет практическое значение [5].
Результаты исследований в группе “Б”, где ТЭР – ответ измененный
на 2-4 балла на максимальную физическую нагрузку можно расценивать
по двум направлениям:
Для группы “Б” – рассматривать физическую нагрузку
тренировочного процесса, как высокую или проведенную на фоне
физического переутомления организма.
Для группы “А” - как вариант нормы, при показателях ТЭР равным
исходным после восстановления.
Выводы.
Таким образом, исследование резистентности эмали зубов
представляет собой надежный метод экспресс – диагностики, модификация
которого, позволяет определить переносимость спортсменами физической
нагрузки спортсменов во время тренировочного процесса и дальнейшие
разработки в данном направлении позволят врачам спортивной медицины
получить дополнительную информацию о функциональном состоянии
спортсмена при выполнении субмаксимальных и максимальных
физических нагрузок.
Была выявлена закономерность изменения исходной
функциональной кислотоустойчивости эмали зубов от величины
физической нагрузки и соматического состояния спортсмена. Эти
изменения в сторону повышения или понижения кислотоустойчивости
происходят за счет активизации функционального компонента
кислотоустойчивости, который определялся мобильным компонентом
– зубным ликвором. Его количество и качество, зависят от функционального
состояния организма и пульпы зуба спортсмена.
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Дальнейшие исследования по рассматриваемой проблеме могут
быть ориентированы на учет возрастных особенностей спорстменов и
влияния особенностей внешней среды.
1.
2.
3.
4.
5.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА
ВЕСТИБУЛЯРНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ МОЛОДЫХ ПЛОВЦОВ
Евгений Маркевич, Владимир Ткачук
Институт Спорта Академии Физического
Воспитания Й. Пилсудского в Варшаве
Аннотация. Экспериментальная попытка поиска методики повышения
вестибулярной устойчивости молодых пловцов показала, что десятиминутные
физические нагрузки,
состоящие
из
беговых,
имитационных,
общеразвивающих, упражнений на растягивание, игры в футбол и комплекса
этих упражнений угнетали вестибулярную устойчивость у молодых пловцов,
как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
Ключевые слова: упражнения, плавание, вестибулярный, устойчивость.
Анотація. Маркевич Е., Ткачук В. Вплив різних фізичних вправ на
вестибулярну стійкість молодих плавців. Експериментальна спроба пошуку
методики підвищення вестибулярної стійкості молодих плавців показала, що
десятихвилинні фізичні навантаження, які складаються з бігових, імітаційних,
загальнорозвиваючих, вправ на розтягування, ігри у футбол і комплексу цих
вправ гнітили вестибулярну стійкість у молодих плавців, як у вертикальній,
так і в горизонтальній площині.
Ключові слова: вправи, плавання, вестибулярний, стійкість.
Annotation. Markevich Y., Tkachuk V. Influence of different physical exercises
to vestibular fastness of the young swimmers. The experimental attempt of
searching for of procedure of rising of vestibular fastness of the young swimmers
has shown, that the ten-minute exercise stresses oppressed vestibular fastness in a
vertical and horizontal plane at the young swimmers. The exercise stresses consist
from racing, imitative, common educing, exercises on extension, game in football
and complex of these exercises.
Key words: exercises, navigation, vestibular, fastness.

Постановка проблемы. Во время спортивного плавания
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вестибулярный аппарат воспринимает и регулирует положение тела в воде
[2, 3]. Как правило, в тренировке отсутствуют элементы техники плавания
в статическом равновесии, и это побудило нас к поиску решения этой
проблемы с использованием наиболее доступных средств. Работа
выполнена в соответствие с практическими задачами научного
обеспечения подготовки молодых пловцов академии.
Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее
полно проблемы влияние различных физических упражнений на
вестибулярную устойчивость молодых пловцов рассматривались с позиций
теории и практики управления вестибуломоторикой человека в спорте и
профессиональной деятельности [1], особенностей регуляции
вертикальной позы у тренированных и нетренированных лиц [2], влияния
эмоционального стресса [3], использования диагностико-прогностического
тестирования для педагогического контроля [4], роли и влиянии
вестибулярного аппарата на положение тела в воде [2, 3]. Анализ
публикаций показывает, что остается нерешенной проблема использования
элементов техники плавания в статическом равновесии с помощью
наиболее доступных средств.
Цель. Определение степени и характера влияния специально
подобранных (модельных) физических упражнений, выполняемых в зале
сухого плавания, на статическое равновесие пловцов.
Материал и методы. В исследованиях принимали участие пловцы
1993 года рождения в количестве 22 человек, среди них: 7 девочек и 15
мальчиков 3-го спортивного класса школы N 40 г. Варшавы.
Измерялась длительность (с) сохранения статического равновесия
на уменьшенной площади опоры в заданном положении с депривацией
зрительной сенсорной системы [4].
Организация исследования. В работе использовались
контрольные упражнения иммитирующие такой важный для плавания
элемент техники плавания, как “скольжение” [4]. Имитация в зале сухого
плавания производилась в двух положениях – вертикальном и
горизонтальном.
Порядок обследования был следующим: в начале занятия зарегистрировалось время удержания статического равновесия в контрольных упражнениях. После этого следовал 10-мин. комплекс беговых физических
упражнений (с изменением направления бега). Затем повторялось контрольное упражнение – иммитация скольжения.
Подобных по структуре занятий было 6 (1 микроцикл тренировки).
В этой структуре переменным элементом была физическая нагрузка. Ее
основные направления приведены в табл.1.
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Как следует из описания, мы проводили контрольные упражнения
на каждом занятии обследования до и после экспериментальной нагрузки.
Все перечсисленные обследования (табл. 1) мы обозначили как “первое
исследование”). В течение месяца перечисленные виды физических
упражнений (N 1 - 6) были использованы в тренировочных занятиях, которые
проводились с пловцами по общепринятой схеме тренировки.
Первый микроцикл состоял из 6 тренировок продолжительностью
по 120 мин. Из них: 60 мин. занятий в зале сухого плавания и 60 мин. в
бассейне.
Таблица 1
Направленность физических нагрузок в микроцикле
экспериментальной тренировки пловцов
N
занятия
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Направленность нагрузки

Дозирование

Беговые упражнения с изменениями
направления.
Иммитация техники плавания 4 стилями.
Общеразвивающие
упражнения
с
вращениями частей тела и наклонами
головы и туловища.
Упражнения на гибкость с элементами
гимнастики йогов.
Игра в футбол.
Комплекс упражнений от 1 до 5.

10 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.
по 2 мин.
каждое

Через месяц тренировочного процесса (4 микроцикла) такие же
исследования выполнены повторно (“второе исследование”).
Результаты. Время сохранения вестибулярной устойчивости у
мальчиков в первом исследовании в вертикальном и горизонтальном (рис.
1) положениях ухудшилось после выполнения всех видов физических упражнений.
У девочек наблюдалась иная картина – время вестибулярной
устойчивости улучшилось в вертикальном положение после выполнения
беговых нагрузок, упражнений на растягивание, комплекса физических
упражнений и в горизонтальном положении (рис. 2) после выполнения
общеразвивающих упражнений
Во втором исследовании, т.е. (через месяц тренировки) время
сохранения вестибулярной устойчивости у мальчиков так же ухудшилось,
как и в первом исследовании (рис. 3).
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Рис. 1. Динамика вестибулярной устойчивости пловцов после физической нагрузки в горизонтальном положнении (первое исследование). Обозначения: 1 – 6 - типы упражнений (см. табл. 1).
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Рис. 2. Динамика вестибулярной устойчивости пловчих после физической нагрузки в горизонтальном положнении (первое исследование). Обозначения: 1 – 6 типы упражнений (см. табл. 1).
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Рис. 3. Динамика вестибулярной устойчивости пловцов после физической нагрузки в горизонтальном положнении (второе исследование). Обозначения: 1 – 6 - типы упражнений (см. табл. 1).
У девочек время сохранения вестибулярной устойчивости
увеличилось в вертикальном положении после выполнения
общеразвивающих упражнений, комплекса разных физических упражнений
(1 – 5) и в горизонтальном положении (рис. 4) после выполнения беговых,
имитационных и физических упражнений на растягивание.
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Рис. 4. Динамика вестибулярной устойчивости пловчих после физической нагрузки в горизонтальном положнении (второе исследование). Обозначения: 1 – 6 - типы упражнений (см. табл. 1).
115

Заключение. Экспериментальная попытка поиска методики повышения вестибулярной устойчивости молодых пловцов показала, что десятиминутные физические нагрузки, состоящие из беговых,
имитационных, общеразвивающих, упражнений на растягивание, игры в
футбол и комплекса этих упражнений угнетали вестибулярную
устойчивость у молодых пловцов, как в вертикальной, так и в
горизонтальной плоскости.
У пловчих переносимость такой же нагрузки после некоторых
физических упражнений, наоборот, увеличивает время вестибулярной
устойчивости.
По-видимому, мальчики более активно выполняют заданные физические упражнения (им присущ дух соперничества), и, очевидно, поэтому
имеют по сравнению с девочками своего возраста большую степень утомляемости. Это негативно сказывается на времени сохранения их вестибулярной устойчивости.
Как показали исследования, некоторые виды выбранных
физических упражнений стимулируют время проявление сохранения
вестибулярной устойчивости у девочек и это объсняется, возможно тем,
что они рациональней (адекватнее) используют активную деятельность, и
как следствие этого имеют повышенную по сравнению с мальчиками
своего возраста гибкость и пластичность двигательных актов.
Полученные результаты четко продемонстрировали только одно
обстоятельство – вестибулярная устойчивость молодых пловцов весьма
низкая. Что же касается попытки использовать предлагаемую нами
методику ее повышения, то она оказалась сравнительно мало эффективной.
И это при том, что по своей сути она моделирует применяемые в реальной
практике методические подходы.
В итоге мы предполагаем, что такие результаты явились следствием
нескольких причин, а именно:
- избранные физические упражнения, весьма правдоподобно, не
являются эффективными, в достаточной мере, как специальные
упражнения тренирующие вестибулярную устойчивость;
- продолжительность (10 мин.) выполнения этих физических упражнений
в одном занятии для развития вестибулярной устойчивости
недостаточна так же как продолжительность тренировки в 1 месяц;
- необходимо проводить специальную селекцию испытуемых с
близкими величинами вестибулярной устойчивости для исключения
большого разбраса данных [1, 4].
1.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
КУРСАНТОК ВУЗОВ МВД УКРАИНЫ
Шамардина Г. Н., Кошелева Е. А.
Днепропетровский государственный институт
физической культуры и спорта
Аннотация. В статье рассматриваются пути повышения эффективности
физической подготовки курсанток вузов МВД Украины на основе учета
индивидуального уровня развития физических качеств и биологических
особенностей женского организма.
Ключевые слова: физическая подготовленность, менструальный цикл,
индивидуальные особенности.
Анотація. Шамардіна Г.М., Кошелєва О.О. Індивідуалізація фізичної підготовки
курсанток вузів МВС України. У статті розглядаються шляхи підвищення
ефективності фізичної підготовки курсанток вузів МВС України на основі
урахування їх індивідуальних особливостей.
Ключові слова: фізична підготовленість, менструальний цикл, індивідуальні
особливості.
Annotation. Shamardina G.N., Kosheleva Y.A. Individualization of physical
preparation of the cadets of high schools of the Ministry of Internal Affairs of
Ukraine. This article describes the ways of improving the optimization of physical
fitness of girl-cadets in high schools of MIA of Ukraine based on accounting their
individual peculiarities.
Key words: menstrual cycle, individual peculiarities, physical fitness.

Постановка проблемы. Физическая подготовка в вузах МВД
Украины относится к профессионально-профилирующим дисциплинам.
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Ее содержание обусловлено необходимостью развивать качества и навыки,
необходимые для выполнения служебно-оперативных заданий, овладении
оружием, способности выдерживать большие физические и нервнопсихические нагрузки. Специальная работоспособность женщин в
динамике менструального цикла различна. Несмотря на это, влияние
изменений гормонального статуса на протяжении ОМЦ на
физиологические системы организма при планировании занятий по
физической подготовке курсанток не учитывается. Поэтому существует
необходимость в проведении дополнительных исследований.
Работа выполнена в соответствии с программой научных
исследований Днепропетровского государственного института физической
культуры.
Анализ последних исследований и публикаций. Следует
отметить, что современные программы физической подготовки не имеют
четких рекомендаций по организации занятий с девушками. Есть только
характеристики особенностей нормативных требований к развитию
физических качеств курсанток.[1,3]
Среди элементов риска, которые могут приводить к нарушению
нормального протекания ОМЦ у девушек могут быть чрезмерные
физические и психические нагрузки. Тем не менее, значительная часть
педагогов вузов не учитывает биологические особенности женского
организма.[1,6]
Кроме учета биологических особенностей женского организма,
большое значение в процессе физической подготовки курсанток имеет
своевременный контроль, позволяющий обнаружить отстающие или
превалирующие звенья физической подготовленности в ходе учебного
процесса.
В связи с тем, что основные двигательные качества у курсанток
развиты неравномерно, необходимо использовать индивидуальный
подход, то есть учитывать их особенности для более полного развития
физических качеств.
Неоднородность состава курсанток, а именно, различный уровень
развития у них физических качеств, различная степень адаптации нервномышечного аппарата к нагрузкам на выносливость, скоростной, силовой
направленности, позволяет дифференцировать курсанток на различные
группы, что, в свою очередь, предполагает различную структуру
физических нагрузок в зависимости от индивидуально-групповых
характеристик [2,4].
Анализ исследований и публикаций по рассматриваемой
проблеме позволил установить, что в большинстве из них постановка
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работы с девушками-курсантками вузов МВД не рассматривается с
позиций наиболее трудного и ответственного участка в физическом
воспитании с учетом особенностей женского организма.
Целью нашего исследования являлась разработка и
экспериментальное обоснование системы физической подготовки
курсанток вузов МВД Украины на основе учета их индивидуальных
особенностей.
Результаты исследований. Исследования проводились на базе
Юридической академии МВД Украины г. Днепропетровска. В них приняли
участие 62 курсантки. Для оценки уровня физической подготовленности
использовались тесты программного контроля:
бег на 100м;
челночный бег 10* 10 м, с;
бег на 1000 м;
бег на 3000 м;
комплексное силовое упражнение;
сгибание-разгибание рук в упоре лежа.
Результаты тестирования позволили распределить курсанток на
следующие группы с учетом уровня развития отдельных физических
качеств:
группа с низким уровнем развития силы;
низкий уровень развития выносливости:
низкий уровень развития скоростных способностей:
средний и выше среднего уровень показателей по всем нормативам.
Для групп курсанток с недостаточным развитием отдельных
физических качеств были разработаны индивидуальные рекомендации для
самостоятельной работы, объем которой в учебной программе составляет
почти 40% (86 часов) от общего количества (216 часов). Курсанткам
рекомендовалось отводить на развитие отстающих физических качеств от
65% до 80% времени, отведенного на самостоятельную работу.
Вся выполненная работа фиксировалась курсантками в дневниках
самоконтроля. В этом же дневнике осуществлялась самооценка
работоспособности, эмоционального состояния с учетом фаз ОМЦ
субъективно по 5-ти балльной шкале.
Для определения показателей физической подготовленности в
динамике ОМЦ мы использовали тесты программного контроля (бег на
100 м, 1000 м, КСУ), которые выполнялись в каждой фазе цикла в течение 2х циклов.
Наиболее высокие показатели по тестам программного контроля
наблюдались в постовуляторную и постменструальную фазу цикла, а
119

наименьшие в предменструальной и овуляторной фазах (рис.1).
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Рис.1. Показатели физической подготовленности по тестам
программного контроля в разных фазах ОМЦ
Наиболее высокие показатели личностной и ситуативной
тревожности определялись по методике Спилбергера и Ханина,
фиксировались в предменструальной, менструальной и овуляторной фазах,
снижение этих показателей наблюдалось в постменструальной и
постовуляторной фазах (рис.2).
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Рис.2. Динамика показателей личностной (ряд 1) и ситуативной (ряд
2) тревожности в ОМЦ
С учетом того, что постменструальная и постовуляторная фазы
ОМЦ характеризуются высокой работоспособностью, в эти периоды
использовались все виды физических упражнений без ограничений их
объема и интенсивности (при этом каждая группа курсанток отдавала
предпочтение развитию отстающего физического качества). В фазе
овуляции работоспособность наоборот низкая, поэтому в этот период
рекомендовали снижать объем нагрузок, более тщательно осуществлять
самоконтроль функционального состояния.
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Изменение работоспособности в менструальной фазе,
соответственно литературным данным и собственным наблюдениям,
неоднозначно. Поэтому мы рекомендовали в этот период полагаться на
самочувствие. Но, тем не менее, старались в период менструации создавать
спокойную обстановку, рекомендовали курсанткам не сосредотачивать
внимание на неправильно или неточно выполненных упражнениях. В
процессе выполнения разминки рекомендовали больше сосредотачиваться
на расслабляющем действии разминки на мышцы, стараться делать акцент
на технике выполнения упражнения.
В предменструальную фазу, когда снижается физическая
работоспособность, уровень физических нагрузок также снижали. Этот
период характеризуется накоплением жидкости в организме и увеличением
объемного кровотока, снижением экономичности сердечно-сосудистой
системы. Все это обуславливало необходимость более тщательного
нормирования объема и интенсивности выполняемой физической
нагрузки, учета скорости восстановительных процессов, субъективной
оценки состояния организма.
Оценка уровня физической подготовленности курсанток в конце
учебного года свидетельствует, что более высокие средние значения всех
показателей были у курсанток экспериментальной группы (табл.1).
Таблица 1.
Показатели физической подготовленности курсанток до и после
эксперимента
Показатели
Бег 100 м (сек)
Челночный бег
10*10 м (сек)
Бег 1000 м (мин,сек)
Бег 3000 м (мин,сек)
Сгибание-разгибание рук в
упоре лежа(раз)
КСУ(раз)

Экспериментальная группа Контрольная группа
До
После
Р
До
После
Р
16,5
15,7
<0,05 16,4
16,1 <0,05
36,1
4,47
15,49
16,4

33,9
4,11
15,21
20

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

35,9
4,45
15,48
16,5

34,4
4,21
15,3
18,8

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

38,3

43,5

<0,05

39,6

41,4

<0,05

Так, у них достоверно улучшились показания в тестах (бег 100м,
челночный бег 10*10м, бег 1000м, 3000м, сгибание-разгибание рук в упоре
лежа, КСУ).
Одним из средств оценки эффективности осуществленной
коррекции процесса физического воспитания курсанток был анализ
дневников самоконтроля.
Выводы. По результатам обработки дневников выявлено, что в
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весенний период практически у всех курсанток экспериментальной группы
была более высокая оценка самочувствия не только в дни менструации, а
и в другие фазы ОМЦ. Субъективная оценка высокой и нормальной
работоспособности в среднем определялась в большем, чем в начале
эксперимента количестве дней. Важным приобретение у курсанток
является возможность планирования направленности физических нагрузок
в разные фазы ОМЦ. На основе анализа самочувствия до конца
эксперимента имеется возможность оценивать свой организм
самостоятельно и при этом умело использовать методы самоконтроля.
Дальнейшие исследования целесообразно направить на
оптимизацию планирования физических нагрузок в разные фазы ОМЦ в
условиях выполнению курсантками своих профессиональных
обязанностей.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БИАТЛОНИСТОВ НА
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ МНОГОЛЕТНЕГО ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА
Мулик В.В.
Харьковская государственная академия физической культуры
Аннотация. В работе представлены результаты исследований основных сторон
подготовки юных биатлонистов, обоснованы лыжегоночные и стрелковые
тренировки, а также их сочетание в годичном цикле на этапе начальной
подготовки.
Ключевые слова: лыжегоночная подготовка, стрелковая подготовка, юные
биатлонисты, тренировочный процесс.
Анотація. Мулик В.В. Особливості підготовки біатлоністів на початковому
етапі багаторічного тренувального процесу. В роботі представлені результати
досліджень основних сторін підготовки юних біатлоністів, обґрунтовані
лижегоночні і стрілкові тренування, а також їх сполучення в річному циклі на
етапі початкової підготовки.
Ключові слова: лижегоночна підготовка, стрілкова підготовка, юні біатлоністи,
тренувальний процес.
Annotation. Mulik V.V. Features of preparation of biathlonists at the initiai stage
of long-term training process. The work touches upon the results of researches of
the main aspects of the junior biathlonists, grounded are the ski-racing and shooting
training and also their combination in the annual cycle at the stage of initial
preparation.
Key words: ski-racing preparation, shooting preparation, junior biathlonists,
training process.

Постановка проблемы. В работах по лыжному спорту [1, 2, 4 и
др.] достаточно полно раскрыты принципы, методы, условия и требования
к технике и методике обучения лыжным ходам и стрельбе биатлонистов.
В то же время остаются открытыми вопросы самой методологии
этого процесса, а именно:
–
в какой степени необходимо овладеть биатлонисту техникой
классических ходов;
–
какая последовательность в обучении лыжным ходам,
включая классические и коньковые стили передвижения, наиболее
эффективна;
–
какой удельный вес в занятиях по обучению должна занимать
тренировка с пневматической и малокалиберной винтовкой;
–
какая значимость работы “вхолостую” и на специальных
тренажерных устройствах при обучении элементам стрельбы.
Исследования осуществлялись в соответствии со сводным планом
НИР Государственного комитета Украины по физической культуре и спорту
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(номер госрегистрации 0197U003211 УДК 796.092) по теме 2.2.18
“Совершенствование системы многолетней подготовки лыжников”.
Анализ последних исследований и публикаций. Весь процесс
многолетней тренировки спортсменов В.Н.Платоновым [5] условно
разделен на пять основных этапов, подготовка на которых имеет свои
особенности.
Вместе с тем, на всех этапах многолетней тренировки биатлонистов
различают лыжегоночную, стрелковую и комплексную подготовку [2].
Лыжная подготовка включает классический и коньковый стиль
передвижения, основным из которых является коньковый.
Тренировки со стрельбой состоят из двух больших групп
упражнений. Первая, стрелковая подготовка, включает упражнения без
использования физической нагрузки (без выстрела, так называемый
«холостой» тренаж, и с произведением выстрела). Вторая, комплексная
подготовка, содержит стрельбу в сочетании с физической нагрузкой и
подразделяется на две большие группы упражнений по характеру
воздействия на системы организма биатлонистов – общефизические и
специальные физические средства тренировки. Кроме этого, отдельно
выделяют стрельбу из пневматической винтовки, как необходимое средство
начального обучения биатлонистов и специфическое вспомогательное
средство в тренировке спортсменов высокой квалификации. Применение
пневматической винтовки дает, кроме этого, возможность изучать и
совершенствовать приемы и действия юного биатлониста на огневом
рубеже (подход к огневому рубежу, изготовка, прицеливание, уход с
рубежа), что поможет достичь высокого уровня стрелковой
подготовленности.
В работе с начинающими биатлонистами стрелковая тренировка,
наряду с лыжегоночной, является основным видом подготовки. Главной
задачей на первом этапе многолетней подготовки в этом разделе тренировки
является освоение основных элементов техники стрельбы: изготовки,
прикладки, прицеливания, спуски курка, перезарядки. Методика освоения
этих элементов хорошо освещена и представлена в нашем пособии [1].
Однако, как показывает наш опыт работы, остаются не достаточно
разработанными вопросы связанные с методикой обучения технике
передвижения классическими и коньковыми лыжными ходами, что требует
дополнительных исследований.
Задачами данного исследования были:
1. Определить основные направления тренировочного
процесса юных биатлонистов на этапе начальной подготовки.
2. Выявить особенности лыжегоночной подготовки и
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тренировок со стрельбой у юных биатлонистов.
В качестве педагогических методов исследований использовались:
опрос, анкетирование, беседы, анализ тренировочных планов,
хронометраж, определение количественных показателей техники стрельбы
и передвижения на лыжах.
Результаты исследований. Первая часть наших исследований
касалась лыжегоночной подготовки юных биатлонистов.
Так, анкетирование 27 тренеров из Украины, России и Белоруссии,
работающих с юными биатлонистами выявили следующее:
1. Большинство тренеров (75 %) рекомендуют начинать
обучение передвижению на лыжах с классических лыжных ходов по давно
разработанной и апробированной системе: попеременный двухшажный,
одновременный бесшажный, одновременный одно- и двухшажный лыжные
ходы.
2. Определенная часть тренеров предлагает начинать обучение
коньковым ходам только после полного освоения классических вариантов
передвижения (48 %).
3. Высказывается мнение (7 %) о том, что обучение
биатлонистов следует начинать непосредственно с коньковых ходов, так
как именно они являются основными в подготовке и участии в
соревнованиях.
4. Отдельные тренеры (14 %) считают необходимым
параллельно обучать технике классических и коньковых ходов, в то же время
не указывают на определенную их систему.
Как мы видим, имеются различные подходы к решению одной
задачи. Вопрос состоит лишь в том, при каком варианте будут образованы
прочные навыки техники обоих стилей передвижения за счет меньшего
количества затраченного на это времени. По нашему мнению, наиболее
перспективными методиками обучения являются варианты 2 и 4.
Для сравнительного анализа этих двух направлений нами проведен
прямой параллельный эксперимент с двумя группами новичков. Обе
группы были сформированы из детей, пришедших заниматься биатлоном
в возрасте 11-12 лет. Каждая группа состояла из 15 человек, не прошедших
начального обучения технике лыжных ходов. Методика занятий первой
группы состояла в последовательном обучении, указанном в пунктах 1 и
2. Построение занятий второй группы включало в себя параллельное
обучение элементам техники классических и коньковых ходов,
разработанное нами.
Содержание обучения лыжным ходам в экспериментальной
группе включало:
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1. Скользящий шаг без палок и с палками за средину:
классический, коньковый.
2. Одновременный бесшажный классический.
3. Одновременный двухшажный: классический, коньковый.
4. Попеременный двухшажный: классический, коньковый.
5. Одновременный одношажный: классический, коньковый.
Всего было проведено 20 учебных занятий с обеими группами по
60 минут каждое, три раза в неделю. До начала эксперимента проведено 4
занятия, где дети были ознакомлены с основными понятиями структуры
передвижения на лыжах, предусматривающими выработку «чувства лыж»
и «чувства снега». После окончания цикла обучения была проведена
экспертная оценка техники передвижения наиболее часто используемыми
ходами: одновременным двухшажным классическим и коньковым стилем.
В оценке принимали участие 5 специалистов в области лыжного спорта,
выставление оценок каждому испытуемому осуществлялось по 10балльной системе.
При разработке программы обучения мы учитывали основные
дидактические принципы, используемые в системе подготовки
спортсменов: доступности, систематичности и последовательности,
сознательности и активности, наглядности и др.
Кроме этого, при определении последовательности изучения
техники лыжных ходов нами было взято во внимание:
1. Изучение одноименных классических и коньковых ходов
производилось параллельно, так как общая структура их движений,
особенно в работе рук, весьма схожа.
2. Обучение начинали с освоения техники скользящего шага, в
котором в обоих случаях присутствуют одни и те же фазы – отталкивание,
маховое движение, одноопорное скольжение. Разница состоит лишь в
структуре отталкивания и маховом движении, в то же время в ранее
разработанной методике обучения классическим ходам именно коньковое
движение рекомендовалось для освоения одноопорного положения при
скольжении.
3. После скользящего шага включалась работа над структурой
движения рук при отталкивании в лыжном ходе, используемом в обоих
стилях передвижения – одновременном бесшажном.
4. Учет последовательности и взаимосвязи структуры техники
требует объединения изученных элементов, а именно объединяющим их
является одновременный двухшажный ход, который состоит из двух
скользящих шагов и одновременного отталкивания палками.
5. Ввиду того, что попеременный двухшажный коньковый ход
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используется крайне редко, а классический вариант включает изученный
уже скользящий шаг, обучение ему мы начинали после одновременного
двухшажного.
6. Наиболее трудно выполняемым коньковым передвижением
является одновременный одношажный ход, что связано со слабой силовой
подготовкой детей, так как именно этот лыжный ход требует специальной
скоростно-силовой подготовки, а сила одного отталкивания должна
вывести лыжника из одной крайней точки, при одноопорном скольжении,
во вторую, противоположную. Поэтому целесообразно именно этот ход
осваивать последним.
Результаты проведенной экспертной оценки лыжных ходов юных
биатлонистов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ техники одновременного двухшажного
классического и конькового хода, освоенной испытуемыми группами
после эксперимента (n=15)
Показатели

Контрольная
σ1

Одновременный двухшажный
классический ход, количество
баллов
Одновременный двухшажный
коньковый ход, количество
баллов

X1±m1

ЭксперименОценка
тальная
достоверности
σ2 X2±m2
t
p

0,51 6,0±0,1 0,36 6,3±0,1 1,88

p>0,05

0,55 5,2±0,1 0,50 5,7±0,1 2,78

p<0,05

Как мы видим, за время эксперимента обе группы детей освоили
одновременные двухшажные ходы, однако структура движений их еще не
совершенна, т.е. образовалось лишь умение.
Вместе с тем в контрольной группе, где использовалось
последовательное изучение вначале классических, а затем коньковых ходов,
несколько ниже оценка за технику (t = 1,88; р > 0,05) и выше квадратичное
отклонение (σ). Большое отклонение от средней величины оценки техники
классического хода получено из-за нескольких низких оценок (4,8; 5,4), что
свидетельствует о слабом освоении техники этого хода данными детьми,
т.к., по-видимому, это произошло из-за более раннего его изучения и
последующего угасания структуры движений во время дальнейших
занятий.
Оценки за технику выполнения одновременного конькового хода
начинающими биатлонистами имеют ту же тенденцию, что и в
классическом варианте. Вместе с тем эксперты дали достоверно более
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высокие оценки детям экспериментальной группы (р < 0,05). Это
свидетельствует о том, что параллельное освоение одноименных лыжных
ходов позволило юным спортсменами лучше освоить технику лыжных
ходов, особенно коньковое передвижение. Данному положению, вероятно,
способствовало более длительное и акцентированное изучение отдельных
элементов техники присущих для обоих стилей передвижения на лыжах.
К основным составляющим техники стрельбы относят: изготовку,
прицеливание, спуск курка и затаивание (задержку) дыхания.
Поэтому начинать обучение юных биатлонистов следует с
создания общего представления и освоения данных элементов. Это входит
в так называемую “школу” стрельбы.
На начальном этапе стрелковой подготовки юных биатлонистов
стоит сложная задача – выработать навык стабильной стрельбы, которая
во многом зависит от правильного однообразного принятия изготовки к
стрельбе, а также выполнения основных элементов техники (приклада,
прицеливание, задержка дыхания, нажим на спусковой крючок, ритм
стрельбы).
Для овладения и закрепления прочного навыка в стрелковой
подготовке могут использоваться тренировки с пневматической винтовкой
и “холостой тренаж”.
1. Тренировка с облегченной (пневматической) винтовкой
используется на первом и втором году обучения, как основное средство
стрелковой подготовки, а также в последующем году у юношей 12-13 лет
для выработки более тонкой дифференциации навыка в стрельбе стоя в
подготовительном периоде.
В первом случае пневматическая винтовка позволяет детям
правильно выполнять удержание ее (в положении стоя), так как
малокалиберное оружие значительно тяжелее и требует специального
развития костно-мышечного аппарата, которое достигается после
нескольких лет занятий спортом, примерно к 14-15 годам.
Во втором случае, т.е. для юношей 12-14 лет, вес винтовки не должен
превышать 3,5-4 кг, а натяжение спуска должно быть таким же, как на
основной винтовке спортсмена. Дистанция для стрельбы из
пневматической винтовки обычно 10-13 м, мишень ПВ-8,или механическая
установка.
На первых тренировках колебания пневматической винтовки будут
значительно больше, чем при стрельбе из МК-5,6 мм, так как легкую
винтовку удержать под черным кругом значительно сложнее. В этот период
в работе по удержанию винтовки участвует большая группа мышц (процесс
концентрации), причем постоянно включаются в работу только те группы
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мышц, которые необходимы для выполнения прицельного выстрела
(процесс стабилизации).
После 30-40 тренировочных занятий следует переходить на
стрельбу из малокалиберной винтовки.
2. Тренировка без патрона (“холостой тренаж”):
· с закрытыми глазами;
· на устойчивость винтовки;
· имитация процесса выстрела.
Отработка отдельных элементов и положений дает возможность
биатлонисту прочувствовать, как правильно нажимать на спусковой
крючок и выбрать рациональный режим дыхания. На тренировку без
патрона ежедневно рекомендуют отводить 1-1,5 часа.
Обобщение результатов исследований позволяет нам представить
сочетание тренировок со стрельбой у юных биатлонистов (табл.2).
Таблица 2
Рекомендуемое сочетание тренировок со стрельбой на протяжении I
этапа многолетней подготовки биатлонистов
Средства тренировки
Общее количество часов
Стрелковая подготовка, %
С выстрелом
В том
Без выстрела
числе
Из пневматической
винтовки
Комплексная подготовка, %
В сочетании с ОФП
В том
В сочетании с СФП
числе
В сочетании с лыжами

10
40
100

100

Возраст, лет
11
12
67
88
100
80
10
10

13
110
70
15
15

100

60

40

20
20

30
20
10

Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие
выводы:
1. Для юных биатлонистов необходимо освоение обоих стилей
передвижения на лыжах. В то же время проведенный эксперимент
показывает, что наиболее эффективным вариантом является параллельное
изучение одноименных классических и коньковых ходов в одном учебном
занятии, чему способствует наличие у них идентичных элементов техники.
2. Занятия по стрелковой подготовке у начинающих
биатлонистов целесообразно начинать с освоения основных элементов
техники стрельбы: изготовки, прикладки, прицеливания, спуска курка. В
первые 2-3 года тренировок целесообразно осуществлять отработку
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элементов из пневматической винтовки, так как значительный вес
малокалиберной винтовки не дает в полной мере сконцентрировать
внимание на отдельных элементах техники.
3. Оптимальным соотношение стрелковых упражнений в
годичной подготовке юных биатлонистов 11-13 лет является: стрелковые
упражнения без предшествующей физической нагрузки – 80%, стрельба в
сочетании с общеподготовительными упражнениями – 15% и специальнофизическими средствами тренировки – 5%.
Наряду с этим требуются дополнительные исследования методики
обучения лыжников-гонщиков классическим и коньковым лыжным ходам,
поскольку они имеют свои специфические особенности тренировочной и
соревновательной деятельности.
1.

2.
3.

4.
5.
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СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ЮНЫХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ 9-11 ЛЕТ
Голиус С.Т.
Харьковская городская комплексная ДЮСШ
Аннотация. Состояние двигательной функции у юных спортсменов 9,10,11
лет изменяются с возрастом. Однако по ряду композитов двигательной функции
нет достоверных различий. Указанные компоненты двигательной функции
имеют довольно выраженное влияние наследственных факторов. Это
свидетельствует о целесообразности использования указанных компонентов
двигательной функции юных спортсменов при отборе.
Ключевые слова: юный спортсмен, легкая атлетика, функция, движение.
Анотація. Голиус С.Т. Стан рухової функції юних легкоатлетів 9-11 років.
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Стан рухової функції в юних спортсменів 9,10,11 років змінюються з віком.
Однак по ряду композитів рухової функції немає достовірних розходжень.
Зазначені компоненти рухової функції мають досить виражений вплив
спадкоємних факторів. Це свідчить про доцільність використання зазначених
компонентів рухової функції юних спортсменів при доборі.
Ключові слова: юний спортсмен, легка атлетика, функція, рух.
Annotation. Golius S.T. State of motorial function juvenile athletes 9-11 years. A
state of motorial function at the juvenile sportsmen 9,10,11 years variate with
age. However on series of aggregates of motorial function there are no authentic
differences. The indicated components of motorial function have the rather
expressed influence of hereditary factors. It bears to expediency of use of the
indicated components of motorial function of the juvenile sportsmen at selection.
Key words: juvenile sportsman, mild athletics, function, locomotion.

Постановка проблемы. Физическая подготовка юных спортсменов
является важным фактором общей подготовки. При отборе одну из
первостепенных ролей играет состояние двигательных качеств и
способностей юных спортсменов, степень функционирования системы
энергообеспечения, зависящие как от унаследованных качеств, так и
методики тренировки. Изучение состояние двигательных качеств и
способностей позволит оптимизировать учебно-тренировочный процесс.
Работа выполнена согласно общего плана научноисследовательских работ Харьковской государственной академии
физической культуры по кафедре легкой атлетики и координируется с
практическими задачами подготовки юных спортсменов Харьковской
городской комплексной детско-юношеской спортивной школы.
Анализ последних исследований и публикаций. Одной из
важнейших проблем физической подготовки юных спортсменов является
изучение двигательной функции [1,2] . В ходе исследования были изучены
и обоснованы принципы и методические основы активного отбора
школьников [1], аспекты отбора на различных этапах подготовки
спортсменов [2], медико-биологические составляющие спортивного отбора
[3]. Однако остается малоизученной проблема индивидуализации
подготовки юных спортсменов 9-11 лет с учетом специфических
способностей юных легкоатлетов.
Целью работы является изучение состояния двигательной
функции юных легкоатлетов 9-11 лет и на этой основе оптимизация
методики тренировки.
Результаты исследования. В ходе исследования двигательной
функции юных легкоатлетов 9-11 лет зарегистрирован широкий круг
параметров, отражающих индивидуальные возможности спортсменов
(табл. 1-3). Приведенные данные проявляют разнонаправленное изменение
131

показателей с возрастом юных спортсменов. Следует отметить, что данные
показатели зависят как от унаследованных качеств, так и методики
тренировки.
При рассмотрении полученных данных обнаружено, что
состояние двигательных качеств и способностей изменяются с возрастом
юных спортсменов. Представленные данные свидетельствуют, что
результаты по регистрируемым параметрам выше у юных спортсменов
11 лет по сравнению со спортсменами 9,10 лет. Так, уровень развития
скоростных способностей у юных спортсменов 11 лет выше на 6,3% , чем
у 10-летних и на 14,3 % выше, чем у 9-летних атлетов. Уровень развития
выносливости у 11-летних спортсменов выше, чем у 10 и 9 –летних,
соответственно на 4,3% и 22,2%.
Уровень развития взрывной силы у 11–летних атлетов выше на 1,5
% по отношению к 10-летним и на 11.4 % - к 9-летним.
Средние различия по показателям специфических способностей
между юными спортсменами 9,10 и 11 лет показаны на рисунке 1
(показатели 11-летних атлетов приняты за 100 %).
%
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юные спортсмены 11 лет
юные спортсмены 10 лет
юные спортсмены 9 лет
Рис. 1. Различия в показателях скоростных способностей (1),
аэробной выносливости (2), взрывной силы (3) у юных атлетов
9-11 лет
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Таблица 1
Показатели специфических способностей юных легкоатлетов 9 и 10
лет (n=90)
Факторы

Показатели

Взрывная
Прыжок в длину с места, см
сила
Аэробная
6-ти минутный бег, м
выносливость
Педалирование 15 с без
Скоростные
нагрузки с максимальной
способности
скоростью, к-во оборотов

9 лет

10 лет

x ±σ , υ x ±σ , υ
148,7±23,4
15,7
1340±371
27,7

163,1±18,7
11,5
1570±345
22,0

35,6±8,9
25,0

38,3±10,9
28,5

Р
< 0,01
< 0,01
> 0,05

Таблица 2
Показатели специфических способностей юных легкоатлетов 9 и 11
лет (n=90)
Факторы

9 лет

11 лет

Показатели

x ±σ , υ

x ±σ , υ

Взрывная
Прыжок в длину с места, см
сила
Аэробная
6-ти минутный бег, м
выносливость
Педалирование 15 с без
Скоростные
нагрузки с максимальной
способности
скоростью, к-во оборотов

148,7±23,4
15,7
1340±371
27,7

165,6±26,7
16,1
1637±414
25,3

35,6±8,9
25,0

40,7±10,1
24,8

Р
< 0,01
<0,001
< 0,05

Таблица 3
Показатели специфических способностей юных легкоатлетов 10 и 11
лет (n=90)
Факторы

10 лет

11 лет

Показатели

x ±σ , υ

x ±σ , υ

Взрывная
Прыжок в длину с места, см
сила
Аэробная
6-ти минутный бег, м
выносливость
Педалирование 15 с без
Скоростные
нагрузки с максимальной
способности
скоростью, к-во оборотов

163,1±18,7
11,5
1570±345
22,0

165,6±26,7
16,1
1637±414
25,3

38,3±10,9
28,5

40,7±10,1
24,8

Р
> 0,05
> 0,05
> 0,05

При сравнении показателей специфических способностей юных
спортсменов 9 и 10, 9 и 11, 10 и 11 лет выявлено, что различия достоверны
(P < 0,05 – 0,01) по всем показателям только у юных спортсменов 9 и 11 лет.
У 9 и 10 летних достоверные различия (Р<0,01) наблюдаются между
показателями взрывной силы и аэробной выносливости. У 10 и 11 летних
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атлетов статистически достоверных различий не обнаружено.
Важными параметрами, характеризующими специальную
подготовленность юных легкоатлетов, являются психофизиологические
показатели (подвижность и сила нервной системы, комплекс
специализированных восприятий).
В таблице 4-6 приведены показатели, отражающие
психофизиологические возможности юных легкоатлетов 9, 10 и 11 лет.
Таблица 4
Показатели психофизиологических возможностей юных спортсменов
9 и 10 лет (n=90)
Факторы

Показатели

Подвижность
нервной с-мы

Т. – т.10 с

9 лет

10 лет

x ±σ , υ

x ±σ , υ

50,6±8,9
17,6
290±46
Рефлексометрия, млс
15,9
128,6±17,7
Сила нервной
Т. – т. 30 с
13,8
системы
10,1±2,7
Комплексные ЧВ 10 с
26,7
специализирова
нные
29,1±3,8
ЧВ 30 с
13,1
восприятия
Максимальная сила кисти,
22,8±3,1
кг
1. 13,6
ЧВРУ-воспроизведение 50%
11,4±2,9
силы от максимальной, кг
25,4

52,7±4,9
9,3
270±45
16,7
137,0±12,9
9,4
10,3±2,4
23,3
28,4±4,0
14,1
23,4±3,3
14,1
11,1±3,1
27,9

Р
>0,05
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Приведенные данные отражают разнонаправленное изменение
показателей с возрастом юных спортсменов. Так, подвижность нервной
системы у 11- летних атлетов на 1,3 % выше, чем у 10-летних и на 5,5 %
выше, чем у 9-летних, время двигательной реакции, соответственно – на
7,0% и 13,5 %.
По другим регистрируемым параметрам результаты также выше
у юных спортсменов 11 лет. Так, значения показателей силы нервной
системы у юных спортсменов 11 лет выше, чем у 10 и 9-летних,
соответственно на 4,2 % и 11,0 %. Чувство величины развиваемого
усилия (точность воспроизведения 50% усилия от максимального) у 9-11
летних атлетов находится в пределах 0 - 5,4%.
Полученные данные по большинству регистрируемых показателей
состояния психофизиологических возможностей юных легкоатлетов 9,10,
а также 9,11 и 10,11 лет показывают отсутствие достоверных различий
(Р>0,05). Достоверные различия (Р<0,05-0,01) наблюдаются по показателям
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времени двигательной реакции и силе нервной системы.
Таблица 5
Показатели психофизиологических возможностей юных спортсменов
9 и 11 лет (n=90)
Факторы

Показатели

Подвижность
нервной
системы

Т. – т.10 с

9 лет

Рефлексометрия, млс
Сила нервной
системы

Т. – т. 30 с
ЧВ 10 с

Комплексные
ЧВ 30 с
специализирова
нные
Максимальная сила
восприятия
кисти, кг
ЧВРУ-воспроизведение 50
% силы от максимальной, кг

11 лет

x ±σ , υ

x ±σ , υ

Р

50,6±8,9
17,6

53,4±6,9
12,9

> 0,05

290±46
15,9
128,6±17,7
13,8
10,1±2,7
26,7
29,1±3,8
13,1
22,8±3,1
13,6
11,4±2,9
25,4

251,0±44
17,5
142,7±33,6
23,5
10,7±2,4
22,4
28,1±3,7
13,2
28,5±4,9
17,2
13,8±2,8
20,3

<0,001
< 0,05
> 0,05
> 0,05
<0,001
<0,001

Таблица 6
Показатели психофизиологических возможностей юных спортсменов
10-11 лет (n=90)
Факторы

Показатели

Подвижность
нервной
системы

Т. – т.10 с
Рефлексометрия, млс

Сила нервной
системы

Т. – т. 30 с
ЧВ 10 с

Комплексные ЧВ 30 с
специализирова
Максимальная сила кисти,
нные
кг
восприятия
ЧВРУ- воспроизведение
50% силы от максимальной,
кг

10 лет

11 лет

x ±σ , υ

x ±σ , υ

Р

52,7±4,9
9,3

53,4±6,9
12,9

> 0,05

270±45
16,7
137,0±12,9
9,4
10,3±2,4
23,3
28,4±4,0
14,1
23,4±3,3
14,1

251,0±44
17,5
142,7±33,6
23,5
10,7±2,4
22,4
28,1±3,7
13,2
28,5±4,9
17,2

11,1±3,1
27,9

13,8±2,8
20,3

< 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
<0,001
<0,001
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Следует отметить, что вариативность реакции на звуковые
раздражители наиболее высока в 11- летнем возрасте (17,5 %).
На следующем этапе мы исследовали показатели, отражающие
состояние функциональной системы энергообеспечения двигательной
функции юных спортсменов 9,10 и 11 лет (табл. 7 - 9).
Таблица 7
Показатели системы энергообеспечения двигательной деятельности
юных спортсменов 9 и 10 лет (n = 90)
Факторы

Анаэробная
мощность

x ±σ , υ

АЛАМ, Вт

135,9±39,6
29,1
4,0±0,9
22,5
97,0±29,4
30,3
3,3±0,5
15.2
214,0±10,5
4.9
69,7±20,8
29,8
2,2±0,6
27,3
1820±320
17,6
78,7±6,6
8,4
1652±412
24,9
167,1±25,5
15,3

162,7±98,1
60,3
4,5±1,5
33,3
97,4±33,2
34,1
3,4±1,3
38,2
210,4±10,3
4,9
72,3±24,2
33,5
2,2± 0,8
36,4
1940±315
16,2
73,7±5,6
7,6
1793±278
15,5
130,7±18,9
14,5

АЛАМ, Вт/кг
ЛАМ, Вт

ЧСС макс., уд/мин
Wкр., Вт
Wкр., Вт/кг
ЖЕЛ после работы, см3
ЧСС в покое, уд/мин
Экономичность
ЖЕЛ в покое, см3
Подвижность

10 лет

x ±σ , υ

ЛАМ, Вт/кг

Аэробная
мощность

9 лет

Показатели

Время восстановления, с

Р
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,001
>0,05
<0,001

Приведенные данные отражают более высокую степень
функционирования системы энергообеспечения у юных спортсменов 11
лет.
У атлетов 11 лет средние показатели энергообеспечения на 19,8 %
выше, чем у атлетов 10 лет и на 30,3% - чем 9-летних спортсменов. При
этом, статистически достоверные различия (Р<0,05-0,01) по большинству
показателей системы энергообеспечения наблюдаются у юных
спортсменов 9 и 11 лет (за исключением критической аэробной мощности).
По относительным показателям анаэробной и аэробной
мощности у юных спортсменов 9 и 11 лет нет достоверных различий
(Р>0,05). У юных спортсменов 9 и 11 лет различия достоверны (Р<0,05136

0,001) по показателям: АЛАМ. Вт, АЛАМ. Вт/кг (табл. 8). Юные
спортсмены 10-11 лет имеют достоверные различия (Р<0,01) в показателях
АЛАМ. Вт и ЛАМ. Вт (табл.9). По показателям аэробной мощности у
юных спортсменов 9 и 10 лет нет достоверных различий (Р> 0,05) (табл. 7).
Таблица 8
Показатели системы энергообеспечения двигательной деятельности
юных спортсменов 9 и 11 лет (n = 90)
Факторы

Анаэробная
мощность

x ±σ , υ

АЛАМ, Вт

135,9±39,6
29,1
4,0±0,9
22,5
97,0±29,4
30,3
3,3±0,5
15,2
214,0±10,5
4,9
69,7±20,8
29,8
2,2±0,6
27,3
1820±320
17,6
78,7±6,6
8,4
1652±412
24,9
167,1±25,5
15,3

222,8±88,1
39,5
5,2±2,3
44,2
112,2±34,1
30,4
3,5±0,8
22,9
206,1±10,9
5,3
77,6±27,9
36,0
2,3±0,8
34,8
2057±316
15,4
73,0±5,2
7,1
2010±435
21,6
117,8±14,2
12,1

АЛАМ, Вт/кг
ЛАМ, Вт

ЧСС макс., уд/мин
Wкр., Вт
Wкр., Вт/кг
ЖЕЛ после работы, см3
ЧСС в покое, уд/мин
Экономичность
ЖЕЛ в покое, см3
Подвижность

11 лет

x ±σ , υ

ЛАМ, Вт/кг

Аэробная
мощность

9 лет

Показатели

Время восстановления, с

P
<0,001
<0,01
<0,05
>0,05
<0,001
>0,05
>0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Юные спортсмены 10 и 11 лет имеют достоверные различия
(Р<0,05-0,01) в показателях АЛАМ, Вт и ЛАМ, Вт (табл. 9).
Не выявлены достоверные различия (Р>0,05) у юных спортсменов
9 и 11 лет (табл. 8) по показателям ЛАМ.Вт/кг, Wкр.Вт, Wкр.Вт/кг. Также не
выявлено достоверных различий у юных спортсменов 10-11 лет по
следующим показателям: АЛАМ. Вт/кг, ЛАМ. Вт/кг, ЧСС макс.; Wкр. Вт;
Wкр. Вт/кг; ЖЕЛ после работы, ЧСС в покое.
Нет достоверных различий (Р>0,05) в показателях ЖЕЛ в покое у
юных спортсменов 9-10 лет (табл. 7).
По показателям, регистрируемым в покое, юные спортсмены 11
лет имеют более низкие величины, чем спортсмены 9-10 лет, что
свидетельствует о более экономичном использовании их энергетического
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потенциала.
Таблица 9
Показатели системы энергообеспечения двигательной деятельности
юных спортсменов 10 и 11 лет (n = 90)
Факторы

Анаэробная
мощность

x ±σ , υ

АЛАМ, Вт

162,7±98,1
60,3
4,5±1,5
33,3
97,4±33,2
34,1
3,4±1,3
38,2
210,4±10,3
4,9
72,3±24,2
33,5
2,2±0,8
36,4
1940±315
16,2
73,7±5,6
7,6
1793±278
15,5
130,7±18,9
14,5

222,8±88,1
39,5
5,2±2,3
44,2
112,2±34,1
30,4
3,5±0,8
22,9
206,1±10,9
5,3
77,6±27,9
36,0
2,3±0,8
34,8
2057±316
15,4
73,0±5,2
7,1
2010±435
21,6
117,8±14,2
12,1

АЛАМ, Вт/кг
ЛАМ, Вт

ЧСС макс., уд/мин
Wкр., Вт
Wкр., Вт/кг
ЖЕЛ после работы, см3
ЧСС в покое, уд/мин
Экономичность
ЖЕЛ в покое, см3
Подвижность

11 лет

x ±σ , υ

ЛАМ, Вт/кг

Аэробная
мощность

10 лет

Показатели

Время восстановления, с

Р
<0,01
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,01
<0,001

Данные большинства показателей экономичности
функциональной системы энергообеспечения указывают на наличие
достоверных различий между обследуемыми группами (Р<0,01). Такой
показатель как время восстановления ЧСС до 120 уд/мин достоверен у
юных спортсменов 9-10, 10-11 и 9-11 лет (Р <0,01 - 0,001).
Приведенные данные отражают более высокую степень
функционирования системы энергообеспечения у юных легкоатлетов 11
лет.
По регистрируемым показателям спортсмены 11 лет имеют
лучшие результаты по отношению к 9 и 10–летним атлетам. Улучшение
этих результатов в тестах имеет достоверные различия (Р < 0,05-0,01).
Выводы. Таким образом, результаты исследований позволяют
сделать несколько обобщений. Установлено, что состояние двигательной
функции у юных спортсменов 9,10,11 лет изменяются с возрастом. Однако
по ряду композитов двигательной функции ЛАМ Вт, Wкр. Вт, нет
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достоверных различий (Р>0,05). Эти результаты согласуются с данными
специалистов [3] в том, что указанные компоненты двигательной функции
имеют довольно выраженное влияние наследственных факторов. Это
свидетельствует о целесообразности использования указанных
компонентов двигательной функции юных спортсменов при отборе.
Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
параметров двигательной функции и проявления специальной
работоспособности юных спортсменов 9-11 лет.
1.

2.
3.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ЛЫЖНИКОВ
Мулик В.В.
Харьковская государственная академия физической культуры
Аннотация. В работе представлены различные составляющие моделирования
сторон предсоревновательной подготовки лыжников-гонщиков и биатлонистов.
Даны практические рекомендации по разработке индивидуальных моделей в
биатлоне.
Ключевые слова: моделирование, стороны подготовки, лыжные гонки, биатлон.
Анотація. Мулик В.В. Моделювання як один із значущих факторів планування
предзмагальної підготовки лижників. У роботі представлені різні складові
моделювання сторін предзмагальної підготовки лижників-гонщиків і
біатлоністів. Надані практичні рекомендації по розробці індивідуальних моделей
у біатлоні.
Ключові слова: моделювання, сторони підготовки, лижні гонки, біатлон.
Annotation. Mulik V.V. Modelling as one of significant of planning of
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Постановка проблемы. За последние годы соревновательная
программа в лыжных гонках и биатлоне претерпела большие изменения.
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Так, появилась спринтерская гонка, гонка преследования, массовый старт,
которые значительно повысили зрелищность соревнований.
Разноплановые дистанции и условия проведения соревнований
предполагают и различные подходы к подготовке для участия в них. Поэтому
необходимо четко представлять соревновательные модели каждой
дисциплины, которые в свою очередь должны составлять модель всей
соревновательной программы. Это обстоятельство в корне изменяет
предсоревновательную подготовку, которая была разработана и
апробирована за многие годы.
Исследования осуществлялись в соответствии со сводным планом
НИР Государственного комитета Украины по физической культуре и спорту
(номер госрегистрации 0197U003211 УДК 796.092) по теме 2.2.18
“Совершенствование системы многолетней подготовки лыжников”.
Анализ последних исследований и публикаций. Разработка и
использование моделей связано с моделированием – процессом
построения, изучения и использования моделей для определения и
уточнения характеристик и оптимизации процесса спортивной подготовки
и участия в соревнованиях.
Модели, используемые в спорте, принято делить на две основные
группы [3, 4].
В первую входят:
1) модели, характеризующие структуру соревновательной
деятельности;
2) модели, характеризующие различные стороны
подготовленности;
3) морфофункциональные
модели,
отражающие
морфологические особенности организма и возможности отдельных
функциональных систем, обеспечивающие достижения заданного уровня
спортивного мастерства.
Вторая группа моделей охватывает:
1) модели, отражающие продолжительность и динамику
становления спортивного мастерства и подготовленности в многолетнем
плане, а также в пределах тренировочного года и макроцикла;
2) модели крупных структурных образований тренировочного
процесса (этапов многолетней подготовки, макроциклов, периодов);
3) модели тренировочных этапов, мезо- и микроциклов;
4) модели тренировочных занятий и их частей;
5) модели отдельных тренировочных упражнений и их
комплексов.
В то же время в процессе моделирования необходимо:
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1) увязать применяемые модели с задачами оперативного,
текущего и этапного контроля и управления, построения различных
структурных образований тренировочного процесса;
2) определить степень детализации модели, т.е. количество
параметров, включаемых в модель, характер связи между отдельными
параметрами;
3) определить время действия применяемых моделей, границы
их использования, порядок уточнения, доработки и замены.
Возможности количественной конкретизации отдельных
параметров моделей различных сторон подготовленности спортсменов,
несомненно, будут все более возрастать по мере совершенствования
спортивной науки, данные которой необходимы для разработки наиболее
прогрессивных модельных характеристик достигаемых состояний функций
и сторон подготовленности лыжников.
Следует отметить, что моделирование не должно сводиться к
разработке обобщенных моделей, включающих отдельные выдающиеся
показатели сторон подготовленности, т.е. “модели чемпионов” [5]. Такого
рода модели совершенно не пригодны для индивидуализированной
конкретизации отдельных параметров спортивной подготовленности.
Поэтому нужны прогностические модели принципиально другого типа. К
ним относятся те, которые наряду с обобщенными сведениями о
статистически выявляемых тенденциях изменения прогнозируемых
показателей опирались бы и на конкретно-диагностические данные об
исходном индивидуальном состоянии спортсмена, а также на фактические
данные об особенностях предшествующей прогнозу динамики его личных
качеств, способностей, умений, навыков и лежащих в их основе отдельных
функциональных и структурно-функциональных свойств. Даже если есть
достаточно основательно разработанные унифицированные модельные
характеристики однородного контингента спортсменов, используя такие
характеристики при постановке подготовительных целей конкретного
спортсмена, надо предусматривать вероятность оправданных
индивидуальных вариаций. Ведь даже спортсмены одного и того же
возраста, специализирующиеся в одном и том же виде лыжного спорта,
имеющие одинаковый спортивный стаж и достигшие равных спортивных
результатов, могут значительно отличаться друг от друга своими
функциональными и иными личными свойствами, от которых зависят
перспективы их прогресса в спорте. Поэтому действительно
конструктивное значение в рассматриваемом аспекте приобретают
именно те прогностические модельные характеристики спортсменов, в
которых отображаются, кроме прочего, индивидуальные особенности
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личных факторов спортивного совершенствования, анализируемые и
прогнозируемые в динамике по этапам спортивной подготовки [2].
Задачами настоящих исследований были:
1. Выявить факторы, определяющие спортивный результат в
различных дисциплинах лыжного спорта (на материале биатлона).
2. Определить критерии необходимые для разработки
индивидуальных моделей соревновательной деятельности в биатлоне.
В качестве методов исследований использовались: анализ
соревновательной деятельности, обобщение и обоснование критериев
влияющих на спортивный результат, анализ и разработка индивидуальных
модельных характеристик соревновательной деятельности.
Результаты исследований. Проведенные нами исследования
позволили разработать обобщенную морфофункциональную модель
“идеального” лыжника-гонщика и биатлониста, соревновательная
деятельность которых исчисляется 30-50 минутами. Так, основные
параметры должны составлять: МПК – 88 мл/мин (мужчины), 80 мл/мин
(женщины); легочная вентиляция – 190 л/мин (мужчины), 160 л/мин
(женщины); ЖЕЛ – 5,8 л (мужчины), 4,5 л (женщины); МОД – 120±10 л
(мужчины), 100±10 л (женщины); О2 долг – 18±3 л (мужчины), 15±3 л
(женщины); спирометрия – 7-7,5 л (мужчины), 5-5,5 л (женщины); МОК –
36±4 л (мужчины), 30±4 л (женщины).
В лыжных видах спорта имеются свои особенности
моделирования соревновательной деятельности, связанные с условиями
их проведения, правилами соревнований и другими факторами. Лыжные
гонки и биатлон наиболее близки по содержанию моделей. Так,
морфофункциональные модели лыжника-гонщика и биатлониста,
представленные выше, имеют примерно одинаковые параметры. Модели
прохождения дистанции в лыжных гонках и биатлоне включают:
преодоление спусков, поворотов, подъемов, равнинных участков,
стартовых и финишных отрезков. Наряду с этим в биатлоне имеются
особенности в соревновательной деятельности, связанные со стрельбой.
Они состоят из моделей ритма и порядка стрельбы по мишеням, подхода к
огневому рубежу и подготовка к стрельбе, а также ухода с огневого рубежа.
Данные модели различны, и зависят, прежде всего, от спортивной
квалификации и индивидуальных особенностей организма каждого
биатлониста.
В различных видах спорта давно разработаны модели,
рассчитанные на показ определенных результатов. Так, в беговых
программах легкой атлетики, где постоянна дистанция и условия, в которых
проводятся соревнования, имеются модели пробегания кругов и отдельных
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отрезков [1]. Еще в конце 60-х годов В.В.Петровский разработал модель
рекордного бега на 100 м для В.Борзова, однако, в лыжных видах спорта, и
в частности в биатлоне, создание этих моделей затруднено из-за различных
факторов, которые на постоянны в соревновательной деятельности. В то
же время очевидна необходимость разработки индивидуальных моделей.
Примером этому служит успешное выступление на 6-м этапе Кубка мира
в массовом старте украинского биатлониста А.Дереземли, который выиграл
этот старт, несмотря на весьма посредственные выступления до этого в
соревнованиях.
Данное выступление можно принимать за индивидуальную модель
в массовом старте Андрея Дереземли. Поэтому задача тренеров должна
состоять в глубоком анализе всех составляющих эту победу. Одним из
главных факторов является обеспечение условий для наиболее полного
использования индивидуальных адаптационных ресурсов с целью
достижения оптимального уровня подготовленности для демонстрации
спортивных наивысших результатов. Особое внимание должно уделяться
построению предсоревновательной подготовки, основанной на знании
взаимодействия нагрузки и восстановления как факторов, стимулирующих
приспособительные процессы и создающих условия для их трансформации
в структурные и функциональные преобразования в организме
спортсмена. Поэтому в основе разработки моделей занятий должны
использоваться сведения о закономерностях взаимодействия различных
тренировочных средств, особенностях протекания процессов утомления
и восстановления, а также поддержания высокого уровня
работоспособности и заданных характеристик нагрузки. Модели отдельных
составляющих биатлона (лыжная гонка и стрельба) должны строиться на
основе учета механизмов срочной адаптации, а также параметров
тренировочной нагрузки (преодоление подъемов и спусков, интенсивность
работы, продолжительность и интервал пауз отводимых на стрельбу, ритм
стрельбы), оптимальных для индивидуального совершенствования
различных сторон подготовленности.
Поэтому, анализу и определению модели должна быть подвергнута
соревновательная деятельность конкретного спорта, что связано с выходом
спорта на уровень заданного спортивного результата, являясь тем
стабилизирующим фактором, который определяет структуру и содержание
процесса подготовки.
Нами были затронуты физическая, техническая и функциональная
подготовка, в то время как в биатлоне весьма важными являются
тактическая и психологическая подготовка.
Правильно избранная тактика (модель) зависит от уровня
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овладения техническими приемами на лыжах (лыжные ходы, переходы с
хода на ход, преодоление подъемов, спусков и подъемов) и стрельбы
(принятие изготовки, стрельба и ее ритм), а также учет сильных и слабых
сторон соперника (скорость передвижения по дистанции, качество
стрельбы лежа и стоя, скорострельность).
В лыжной гонке биатлонистов используют различные варианты
преодоления соревновательной дистанции. К основным из них можно
отнести:
а) равномерное прохождение трассы;
б) высокая скорость в первой и последней частях дистанции;
в) постоянное нарастание скорости в течение всей дистанции;
г) постоянная вариативность скорости в процессе преодоления
дистанции;
д) постоянная скорость в начале и середине дистанции и резкое
возрастание ее на дистанции.
Использование представленных и других моделей прохождения
соревновательной дистанций зависят от многих факторов: уровня
лыжегоночной и стрелковой подготовленности; состава участников данной
гонки и др.
Избранная соревновательная модель А.Дериземлей в
соревнованиях с массовым стартом была эффективной, поскольку имея
не лучшие показатели в скорости передвижения на лыжах спортсмен
обыграл всех сильнейших гонщиков мира. Однако данная тактическая
модель может не принести успеха на последующих этапах соревнований,
так как постоянно изменяются факторы, определяющие спортивный
результат. Поэтому очень важно учитывать как текущее, так и оперативное
состояние уровня подготовленности и участников соревнований. Кроме
этого в процессе гонки весьма часто приходится вносить коррективы в
ранее разработанную модель, что требует оперативно принимать решения.
Для высококвалифицированных лыжников одной из важнейших
сторон тренировки является психологическая подготовка. Однако в большей
мере она касается сложнокоординированных (фристайл, сноубординг,
прыжки на лыжах с трамплина, горные лыжи) и комбинированных
(биатлон) видах лыжного спорта.
Нервное напряжение в сочетании с большой физической
нагрузкой является решающим при производстве стрельбы в биатлоне.
Поэтому для выработки модели оптимального психологического состояния
биатлонистов используются различные специальные упражнения,
связанные со стрельбой в экстремальных условиях (при большом
количестве одновременно стреляющих биатлонистов, при ограниченном
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времени на стрельбу и др.).
Особое внимание необходимо уделять формированию модели
устойчивости внимания, сосредоточенного на совмещении мушки и
мишени, удержания позы для стрельбы и нажатию на спусковой крючок.
Данная, оптимальная для каждого биатлониста модель, учитывающая тип
нервной деятельности, сочетающий уравновешенное состояние мышечной
системы, вестибулярного и зрительного анализаторов, является решающей
при производстве стрельбы.
На основании проведенных педагогических исследований можно
сделать следующие выводы:
1. Факторами, определяющими спортивный результат в биатлоне,
являются: технико-тактические действия при прохождении дистанции и
различных ее участков; оптимальный для каждого спортсмена подход к
огневому рубежу, принятие изготовки, ритм и последовательность
стрельбы.
2. Решающими критериями при разработке моделей
соревновательной деятельности биатлонистов являются учет
индивидуальных особенностей организма данного спортсмена,
позволяющий реализовать моторико-двигательный, волевой и
психологический потенциал, а также условия проведения соревнований и
состава участников.
Кроме этого, с появлением в лыжных гонках и биатлоне новых
спортивных дисциплин, очевидна необходимость разработки модельных
характеристик каждой из них, что даст возможность индивидуализировать
подготовку спортсменов к конкретной соревновательной дистанции.
1.
2.
3.
4.
5.
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- російськомовна сторінка.
Банківські реквізити для благодійних внесків від фізичних осіб на видання
збірника: рахунок №262085113 в Харківській обласній дирекції АППБ «АВАЛЬ»
МФО 350589, КОД 23321095. Призначення платежу: перерахування коштів
Єрмакову С.С. на о/р №П07000308 на видання збірника. Копію або зображення
квитанції направити за e-mail: pedagogy@ic.kharkov.ua або на адресу: 61068,
м.Харків-68, а/с 11135, Єрмакову Сергію Сидоровичу.
ВИТЯГ
з Постанови ВАК України від 15.01.2003 N 7-05/1 “Про підвищення вимог
до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”
(джерело інформації - http://www.nbuv.gov.ua/)
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір
статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть
у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні
елементи:
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням
отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт
зараховувати статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як
фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п.3 даної постанови.
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