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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ОБ’ЄКТИВНИМИ І
СУБ’ЄКТИВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ НАПРУЖЕНОСТІ
НАВАНТАЖЕННЯ В БАСКЕТБОЛІСТОК РІЗНОГО ВІКУ
Козіна Ж.Л., Вакслер М.А, Тихонова А.О., Сірий О.В.,
Без’язичний Б.І., Поліщук С.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Анотація. У статті приведені результати дослідження особливостей фізіологічних
і суб’єктивних показників реакції на навантаження в дорослих і юних (12-13
років) баскетболісток. Виявлено, що показники максимальної ЧСС у дітей на 10
уд/хв перевищують аналогічні значення за даними літератури. При однакових
значеннях ЧСС дорослі суб’єктивно сприймають напруженість навантаження
на 1,5-3,5 бала важче, чим діти. Дані розходження цілком зникають при вираженні
ЧСС у відсотках від індивідуального максимуму. На основанини отриманих даних
наявний розподіл баскетбольних навантажень по зонах потужності скоректовано
для дитячого контингенту й істотно доповнено значеннями відносної ЧСС і
кількісною оцінкою сприйманої напруженості навантаження.
Ключові слова: баскетбол, навантаження, частота серцевих скорочень, оцінка
суб’єктивно сприйманої напруженості навантаження.
Аннотация. Козина Ж.Л., Вакслер М.А, Тихонова А.О., Серий О.В., Безъязичний
Б.И., Полищук С. Особен ности вза имо связи между объективн ыми и
субъективными показателями напряженности нагрузок у баскетболисток разного
возра ста . В статье п рив едены результаты исследов ани я о собенн остей
физиологических и субъективных показателей реакции на нагрузку у взрослых
и юных (12-13 лет) баскетболисток. Выявлено, что показатели максимальной
ЧСС у детей на 10уд/мин превышают аналогичные значения по данным
ли тературы. При один аковых зн ачениях ЧСС взрослые субъектив но
воспринимают напряженность нагрузки на 1,5-3,5 балла тяжелее, чем дети.
Данные различия полностью исчезают при выражении ЧСС в процентах от
индивидуального максимума. На основании полученных данных имеющееся
распределение баскетбольных нагрузок по зонам мощности скорректировано для
детского контингента и существенно дополнено значениями относительной ЧСС
и количественной оценкой воспринимаемой напряженности нагрузки.
Ключевые слова: баскетбол, нагрузка, частота сердечных сокращений, оценка
субъективно воспринимаемой напряженности нагрузки.
Annotation. Kozina G.L., Vaksler M.A., Tihonova A.O., Seriy O.V., Bezyazichniy
B.I., Polischuk S. Features of intercoupling between objective and subjective
parameters(indexes) of tension of loads for basketball-player of miscellaneous age. In
the article the findings of investigation of features of physiological and subjective
parameters of reacting on load for adult and juvenile (12-13 years) basketball-player
is adduced. Is detected, that the parameters maximum FCR for children on 10 stroke/
minute similar values under the data of the literature. At identical values FCR adult
subjectively accept tension of load on 1,5-3,5 balls is more high-gravity, than children.
The data of distinction completely peter at expression FCR in percentage of a personal
maximum. As a matter of record available distribution of basketball loads on zones of
power is corrected for a children’s quota and essentially is supplemented by values by
relative FCR and quantitative assessment of accepted tension of load.
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Keywords: basketball, load, frequency of cardiac reductions, estimation of subjectively
accepted tension of load.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Баскетбол, будучи змішаною роботою аэробно-анаэробного
характеру [2], вимагає великої напруги з боку всіх систем
енергозабезпечення. У той же час у тренувальному процесі в баскетболі
застосовуються різні вправи по зонах потужності [2,5], і це створює
визначені труднощи у регуляції і підборі потрібної інтенсивності
навантаження [2,7]. Проблема збільшується тим, що в одній
баскетбольній команді часто збираються спортсмени, що значно
розрізняються по своїм антропометричним даним, що створює додаткові
труднощи для індивідуальної регуляції навантаження, а в дитячих
командах до антропометричних особливостей додаються індивідуальні
розходження біологічного віку й ін. [1,3,6]. У даний час у баскетболі
існує класифікація застосовуваних навантажень по зонах потужності для
дорослого контингенту, обумовлена головним чином по ЧСС [2]. Логічно
припустити, що для дитячого контингенту дані значення ЧСС по зонах
потужності навантаження будуть іншими, однак це питання вимагає своєї
розробки. Крім того, особливу актуальність здобуває пошук ефективних,
інформативних і досить простих методів контролю і регуляції
інтенсивності фізичного навантаження.
У практичній роботі для регуляції навантаження можна
застосовувати метод суб’єктивної корекції інтенсивності навантаження
по Г. Боргу [9]. Для цього необхідно установити особливості
взаємозв’язку між фізіологічними показниками і суб’єктивно
сприйманою напруженістю навантаження в дітей і доповнити
класифікацію по зонах потужності навантажень, застосовуваних у
баскетболі, количесвенными показниками суб’єктивно сприйманої
напруженості фізичної роботи, що і з’явилося передумовою для дійсного
дослідження.
Робота виконана згідно Зведеного плану науково-дослідної
роботи Державного комітету України з питань фізичної культутри і спорту
на 2001-2005 р. за темою 1.2.18. „Оптимізація навчальноготренувального процесу спортсменів різного віку та кваліфікації в
спортивних іграх” (№ державної регістрації 0101U006469).
Мета роботи – виявити особливості фізіологічних і
суб’єктивних показників при різних видах роботи в дівчинок 12-13 років
у порівнянні з дорослими спортсменками.
Задачі роботи: 1. Виявити особливості реакції на навантаження
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з боку серцево-судинної системи в баскетболісток 12-13 років.
2. Виявити особливості взаємозв’язку між суб’єктивними і
фізіологічними показниками навантаження в дитячого континигента
(дівчинки 12-13 років) у порівнянні з дорослими баскетболістками.
3. Модифікувати наявну класифікацію фізичних навантажень у
баскетболі з розподілом їх по зонах потужності, коррективкой значень
ЧСС для дитячого контингенту (12-13 років) і доповненням значень
суб’єктивно сприйманої напруженості по шкалі Г. Борга.
Методи дослідження. Теоретичний аналіз літературних і
наукових даних, педагогічний метод суб’єктивної оцінки ваги
навантаження, фізіологічні методи дослідження, методи математичної
статистики із застосуванням ЕОМ на основі сучасних комп’ютерних
програм «EXEL- 2000» і «SPSS - 11».
У дослідженні взяли участь 21 баскетболістка команди першої
ліги України “Сателіт” – ХАІ, з них 4 майстра спорту, 9 кандидатів в
майстри спорту, 8 спортсменок 1 розряду та 24 юних баскетболістки 1112 років, команди другого року тренування ДЮСШ № 2, учнів середньої
школи № 106.
Методика оцінки напруженості фізичного навантаження по
суб’єктивних відчуттях була детально розроблена датським
дослідником Г.Боргом [9]. У даному дослідженні застосовувалася одна
зі створених їм шкал, що являє собою ряд вербальних (якісних)
характеристик суб’єктивного сприйняття напруженості навантаження,
яким відповідають їхні кількісні характеристики від 6 до 20, причому
якісні вербальні характеристики відповідають непарним числам: 6-7 дуже, дуже легка; 8-9 - дуже легка; 10-11 – легка; 12-13 – середня; 14-15
– важка; 16-17 - дуже важка; 18-19-20 - дуже, дуже важка.
Описана шкала суб’єктивної оцінки напруженості навантаження
застосовується в такий спосіб: випробуваний при виконанні фізичної
роботи називає цифру шкали, що відповідає його суб’єктивним відчуттям
напруженості даного навантаження [8,9].
В даному дослідженні випробувані виконували роботу на
електричному велоергометрі, навантаження підвищувалася через кожні
4 хвилини аж до неможливості продовження роботи. Частота
педалювання складала 60 об/хв. Кроме того, проводилось измерение
пульсовых и субъективных показателей в условиях тренировочносоревновательной деятельности взрослых и юных баскетболисток.
Показники напруженості навантаження вимірялися відразу після
виконання вправ, а також у перервах чи при замінах у грі.
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Рис. 1. Взаємозв’язок між ЧСС і суб’єктивно сприйманою
напруженістю навантаження в баскетболісток різного віку при
роботі на велоергометрі
Результати дослідження. Дослідження особливостей
об’єктивних і суб’єктивних показників навантаження при різних видах
роботи в дорослих і юних баскетболісток показало, що вихідна ЧСС у
дітей складає в середньому 132,4 уд/хв, а в дорослих 96,6 уд/хв.
Максимальна ЧСС у дітей складає в середньому 221,2 уд/хв, а в
дорослих 184 уд/хв (табл. 1). Даний факт порозумівається насамперед
тим, що ЧСС спокою і ЧСС максимальна тим вище, чим менше вік. Це
створює визначених труднощів по визначенню величини фізіологічного
навантаження в практичній роботі з дитячим контингентом, тому що всі
рекомендації щодо необхідних величин ЧСС у вправах різної потужності
відносяться, головним чином, до дорослих спортсменів.
При однакових значеннях ЧСС суб’єктивно сприймана
напруженість навантаження в дітей вище, ніж у дорослих (табл. 1, мал.
1). Однак подібні розходження практично цілком зникають при вираженні
ЧСС у відсотках від індивідуального максимуму (мал. 2). Як відомо,
саме відносні показники ЧСС є найбільш інформативним показником
навантаження, і зникнення розходжень у розташуванні ліній
взаємозв’язку між об’єктивними і суб’єктивними показниками
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навантаження при вираженні ЧСС у відсотках від індивідуального
максимуму в дорослих і юних баскетболісток свідчить про високу
інформативність суб’єктивних відчуттів напруженості навантаження і
можливості використання даного методу в спортивній практиці, у тому
числі, у баскетболі.
Таблиця 1
Об’єктивні і суб’єктивні показники навантаження в баскетболісток
різного віку

Діти

Дорослі

Вік
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ЧССр
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ВН
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№
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35,1
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36,2
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4
3

118,2

37,4

11,3

139,1
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27,97

8,84

124,9

2

48

19,32

6,11

111

1

20

8,43

2,81

96,6

8

170

38,3

11,6

7

160

51,8

6
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38,3
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3
2
1

σ

m

x

s

m

12,4

3,7

18,36

0,92

0,29

100

0

0

15,8

4,77

16,18

1,17

0,35

93,5

3,34

0,86

17,8

4,75

14,27

0,9

0,27

84,8

6,27

1,81

23,9

7,2

12,18

1,94

0,58

75,8

9,27

2,,68

17,58

5,,56

11,13

1,89

0,67

67,3

6,58

1,,9

11,61

3,5

9,2

2,45

0,87

60,2

4,21

1,33

6,19

2,34

8,0

2,24

0,85

52,9

3,67

1,39

221,2

10,46

3,15

17,7

1,41

0,41

100

0

0

14,9

208,4

10,46

3,15

16,5

1,63

0,41

94,21

1,9

0,61

11,6

191,2

9,48

2,86

14,8

2,29

0,56

86,5

2,2

0,67

36,44

10,58

174,1

10,34

2,87

14,1

2,1

0,51

78,7

4,34

1,31

100

22,61

7,54

168,6

15,38

4,44

13,6

1,83

0,51

76,2

7,63

2,3

80

22,61

7,54

161,1

11,93

3,98

12,9

1,35

0,43

72,8

7,44

2,63

60

26,2

9,26

147,3

11,06

3,98

11,8

0,92

0,29

66,6

9,15

3,23

40

26,35

8,33

132,4

22,3

6,72

10,5

1,41

0,41

59,9

7,63

2,3

Р< 0,05 t=2,60
tкритичн.=1,94

Р< 0,001 t=15,97
tкритичн.=5,20

Р< 0,05 t=2,64
tкритичн.=1,94

x

m

Р< 0,05 t=2,63
tкритичн.=1,94

Результати дослідження, проведеного в природних умовах
тренувань і змагань підтвердили дані, отримані в лабораторному
експерименті.
Порівняльне дослідження взаємозв’язку між суб’єктивно
сприйманою напругою і ЧСС у дорослих баскетболісток і баскетболісток
12-13 дет у процесі тренувальних і соревновательных навантажень
показало, що в дорослих баскетболісток ЧСС відразу після виконання
тренувальних і соревновательных вправ коливалася в широкому діапазоні
- в основному від 90 до 190 уд/хв ( Х =142 уд/хв) і ВН - від 8 до 16 балів
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Рис. 2. Взаємозв’язок між відносної ЧСС і суб’єктивно сприйманою
напруженістю навантаження в баскетболісток різного віку при
роботі на велоергометрі
( Х =12,5 балів) (табл. 2). Середнім значенням ЧСС у 90,120,150 і 180уд/
хв відповідала ВН, рівна в середньому 11,12,13 і 14 балам
(мал. 3).
Коефіцієнт кореляції між ЧСС і ВН (n==341) склав 0,57 (табл.2).
Співвідношення між цими показниками може бути описано рівнянням
лінійної регресії
у=8,11+0,03,
де х - ЧСС (уд/хв) (табл.2), визначена в перші з відновлення, і в - ВН у
балах. У дітей середні показники ЧСС і ВН склали відповідно 140 уд/хв
і 12 балів (табл. 2). Співвідношення між даними показниками може бути
описано рівнянням лінійної регресії в=8,7+0,024х, де х - ЧСС (уд/хв), а в
- ВН у балах (табл. 2). При однакової ЧСС у дорослих суб’єктивно
сприймана напруженість вище, ніж у дітей (мал. 3). Даний факт свідчить
про те, що ЧСС, регистрируемая в процесі тренувальної і
соревновательной діяльності баскетболісток, залежить від віку
спортсменок, тобто та сама ЧСС відбиває не однакові зміни в організмах
дорослих і юних баскетболісток і тому не може служити досить
інформативним показником навантаження. У той же час суб’єктивно
8

ВН 15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
60

80

100

120

140

дорослі

160

180

200
ЧСС

діт и

Рис. 3. Взаємозв’язок між ЧСС і суб’єктивно сприйманою
напруженістю навантаження в баскетболісток різного віку в
природних умовах тренувань і змагань
сприймана напруженість навантаження є більш ефективним показником
напруженості навантаження і може широко використовуватися в учбовотренувальному процесі баскетболісток різного віку.
Таблиця 2
Значення середніх величин ЧСС і ВН, коефіцієнтів взаємозв’язку між
ними і коефіцієнтів рівнянь лінійної регресії при тренувальних і
соревновательных навантаженнях дорослих і юних (12-13 років)
баскетболісток
Статистичні
показники

ЧСС

ВН

r
p<0,01

Контингент

a

b

Х

σ

m

Х

σ

m

Дорослі
n=341

142

27,3

2,35

12,5

1,48

0,12

0,57

8,11

0,03

Діти n=253

140

32,9

3,47

12

1,23

0,13

0,63

8,7

0,02

t

0,85

2,54

Р

>0,05

<0,01

-

На підставі отриманих даних закономірно випливає можливість
розподілу тренувальних вправ юних баскетболісток по зонах потужності.
При цьому значення ЧСС є трохи вище в порівнянні з дорослими
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баскетболістками. Даний розподіл виглядає в такий спосіб:
1 зона. Компенсаторні, аеробні навантаження на рівні порога
аеробного обміну, застосовувані як активний відпочинок після
высокоинтенсивной роботи. Такі навантаження сприяють більш
швидкому відновленню організму спортсмена. ЧСС до 150 уд/хв чи
близько 60% від максимуму, суб’єктивно оцінювана напруженість роботи
– «легка».
2 зона. Навантаження аеробного характеру, що підтримують
досягнутий рівень загальної витривалості. ЧСС 150-170 уд/хв чи 70%
від максимальної, суб’єктивно оцінювана напруженість роботи –
«середня», передує порогові анаэробного обміну.
3 зона. Навантаження змішаного характеру, що розвивають
спеціальну витривалість, що розширюють адаптаційні можливості
організму спортсмена. Робота виконується на рівні порога анаэробного
обміну. Навантаження в цій зоні дозволяють удосконалювати кардиореспираторную систему, підвищують як аеробну, так і анаэробную
продуктивність. ЧСС 170-190 уд/хв чи 80-90% від максимуму, суб’єктивно
оцінювана напруженість роботи – «вище середньої», «важка».
4 зона. Навантаження змішаного характеру, що розширюють
функціональні можливості спортсмена, що створюють умови для
економічної роботи. Навантаження, що виконуються в більшому ступені
за рахунок аеробного енергозабезпечення, підвищують економічність
діяльності. Робота в цій зоні сприяє розвитку спеціальної витривалості.
Навантаження виконуються на рівні максимального споживання кисню
і критичної швидкості. ЧСС 190-210 уд/хв чи 80-100% від максимуму,
суб’єктивно оцінювана напруженість роботи – «дуже важка»,
навантаження вище порога анаэробного обміну.
5 зона. Специфічні навантаження, близькі до соревновательным.
Навантаження виконуються переважно за рахунок гликолитического
забезпечення, розвивають анаэробные можливості, ЧСС понад 210 уд/
хв чи індивідуально максимальні, суб’єктивно оцінювана напруженість
роботи – «дуже, дуже важка», навантаження вище порога анаэробного
обміну.
6 зона. Навантаження, що розвивають швидкісно-силові
можливості. Робота в цій зоні виконується переважно за рахунок креатанфосфатного механізму енергозабезпечення. Час роботи до 15 с (величини
ЧСС, лактата і суб’єктивних відчуттів не враховуються).
Висновки. 1. Як показало дане дослідження, у дітей 12-13 років
максимальна ЧСС, що вимірюється в тесті на велоергометрі зі східчасто
підвищуваємим навантаженням, що виконується до відмовлення, у
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середньому дорівнює 221,2 уд/хв (тобто на 20 уд/хв більше, чим по даним
літератури), а в дорослих 184 уд/хв.
2. При однакових значеннях ЧСС дорослі сприймають
напруженість навантаження важче, чим діти на 1,5-3,5. Дані розходження
зникають при вираженні ЧСС у відсотках від індивідуального максимуму.
3. На підставі отриманих даних класіфікація навантажень, що
використовуються в навчально-тренувальному процесів баскетболі, з
розподілом по зонам напруженості, може бути зкоректована для дитячого
контингенту і доповнена значеннями абсолютної ЧСС, ЧСС, вираженої
у відсотках від максимума, а також кількісними показниками субєктивно
сприйманої напруженості навантаження по шкалі Г. Борга.
Подальший напрямок досліджень:
1. Дослідження особливостей обєктивних і субєктивних
показників напруженості навантаження у баскетболісток різного ігрового
амплуа.
2. Дослідження впливу психологічних особливостей
спортсменів на субєктивну оцінку сприйманої напруженості
навантаження.
3. Дослідження впливу застосування нетрадиційних
психологічних та психологічних методів відновлення на субєктивне
сприйняття напруженості навантаження.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Література
Бабушкин В.З. Подготовка юных баскетболистов. - Киев, 1985. -146с.
Баскетбол. Учебник для институтов физической культуры. Под редакцией
Портнова Ю.М. М., 1997.
Волков А. В. Физические способности детей и подростков.— К.: Здоров’я,
1981.—116.
Ва инбаум Я.С. Дозирован ие физических на грузок школьников. -М.:
Просвещение, 1991. –124 с.
Коц Я.М. Спортивная физиология. -М.: Физкультура и спорт, 1986. – 240 с., ил.
Логвинов Э., Янкаускас И. Моторика растущего женского организма. - Вильнюс:
Моколас, 1984. - 205с.
Менхин Ю.В. Нагрузочность упражнений и способы её определения в некоторых
видах спортивной деятельности //Теория и практика физической культуры, 1999.№6.-С.38-41.
Моногаров В.Д. Генез утомления при напряженной мышечной деятельности //
Наука в олимпийском спорте. – 1994. - № 1. – С. 47-57.
Borg G. Psychophysical bases of perceived exertion.//Med.and Sciens in Sport and
Exert, 1982.- N 5, V. 1.- P.377-332.
Надійшла до редакції 16.07.2003р.

11

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
НА РОЗВИТОК ТАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЮНИХ
БАСКЕТБОЛІСТОК
Цимбалюк Ж.О.
Харківський держаний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Анотація. Цимбалюк Ж.О. Стаття присвячена дослідженню проблеми розвитку
тактичного мислення в баскетболісток на етапі початкового навчання. Рівень
розви тку та кти чного мислен ня розглядається як п ока зни к тактичн ої
підготовленості спортсмена. Експериментально досліджено залежність темпів
підвищення цієї спортивної здатності від властивостей нервової системи в
дівчинок-баскетболісток 10-12 років.
Ключові слова: тактичне мислення, спортивні здібності, сила нервової системи,
рухливість нервової системи.
Аннотация. Цимбалюк Ж.О. Влияние основных свойств нервной системы на
развитие тактического мышления юных баскетболисток. Статья посвящена
исследованию проблемы развития тактического мышления у баскетболисток на
эта пе н ачального обучен ия. Уров ень разв ития тактиче ского мышлен ия
рассматривается как показатель тактической подготовленности спортсмена.
Экспериментально исследовано зависимость темпов повышения этой спортивной
способности от свойств нервной системы у девочек-баскетболисток 10-12 лет.
Ключевые слова: тактическое мышление, спортивные способности, сила нервной
системы, подвижность нервной системы.
Annotation. Tsimbaluk G.O. Influencing of the main properties of a nervous system
on development of tactical intellection juvenile basketball players. The article is devoted
to the investigation of the problem of tactical thinking development which takes place
when female basketballers are on their initional stage of playing basketball and just
begin their trainings. The level of tactical thinking development is considered as the
indicator of the tactical training the sportsman has. She dependence of the rise rates
of this sport ability from the characteristics of the nervous system which is inherent to
the female basketballers of 10-12 years old, was experimentally investigated.
Key words: tactical thinking, sport abilities, strength of nervous system, mobility of
nervous system.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Становлення і розвиток України як незалежної держави, її
інтеграція до світового співтовариства нагально вимагає підвищення ролі
сучасного спорту в житті українського суспільства. Сучасна світова наука
найчастіше знаходить своє застосування в одній з найцікавіших сфер
діяльності людини – спорті [8].
Враховуючи особливості ігрових видів спорту, зокрема
баскетболу, зараз дослідники приділяють велику увагу тактичній
підготовці спортсменів, показником якої є рівень розвитку тактичного
мислення [10-13].
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Тактичне мислення у баскетболістів має свої особливості і
закономірності. Воно є однієї із найважливіших спортивних здібностей
для гри в баскетбол [1-4].
Зважаючи на вплив основних властивостей нервової системи
людини на розвиток інших спортивних здібностей, залишається
недостатньо розглянутим питання про їхній вплив на розвиток тактичного
мислення в баскетболі.
Багато тренерів, розуміючи, що міцне оволодіння технікотактичними прийомами баскетболу не можливе без обліку індивідуальних
типологічних особливостей баскетболістів, змушені вдаватися тільки до
особистих суджень про ці характеристики через відсутність доступних
методик, що не вимагають громіздкої апаратури і великих тимчасових
витрат [5-7, 9].
У роботах багатьох вчених розглядається проблема впливу
властивостей нервової системи на спортивні здібності баскетболістів.
Однак у них не достатньо уваги приділяється проблемі впливу
індивідуальних особливостей на розвиток тактичного мислення
спортсменів [2,5 8 10,11].
Робота виконана згідно плану науково-дослідних робіт
Харківського держаного педагогічного університету ім.. Г.С. Сковороди.
Мета роботі полягає у виявленні впливу основних здібностей
нервової системи на розвиток тактичного мислення юних баскетболісток.
Результати дослідження. У дослідженні ми спиралися на таку
гіпотезу: тактичне мислення баскетболісток на етапі початкового
навчання розвивається безпосередньо в оперативній діяльності (при
заняттях баскетболом). На цей процес впливають індивідуальні
типологічні особливості нервової системи.
На основі викладеної вище мети й гіпотези були розроблені такі
завдання:
1. Зробити аналіз спеціальної літератури с питань особливостей
розвитку тактичного мислення баскетболісток та факторів, які впливають
на цей процес.
2. Дослідити основні властивості нервової системи юних
баскетболісток і визначити їхній вплив на розвиток тактичного мислення
спортсменок на початковому етапі навчання.
3. Розробити практичні рекомендації для тренерів з
впровадження індивідуального підходу до спортсменів з урахуванням
від типологічних особливостей нервової системи на етапі початкового
навчання.
Вивчення доступної наукової літератури показало, що проблема
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підвищення ефективності змагальної діяльності спортсменів давно
знаходиться в полі зору вчених і практиків, які, досліджуючи її складові
(фізичну, технічну, тактичну, психологічну й іншу сторони), намагаються
раціонально організувати навчально-тренувальний процес для підготовки
висококваліфікованих спортсменів. У той же час слід зазначити, що
більшість авторів указує на пріоритетність розвитку фізичних здібностей
при підготовці спортсменів у різних видах спорту. Багато з них говорить
про важливість техніко-тактичної підготовки. Існує ряд робіт різних
авторів які розглядають питання ефективності психологічної підготовки
в спорті.
Тренери-практики, керуючись положеннями теорії і методики
фізичного виховання, організовують процес підготовки спортсменів,
особливо в ігрових видах спорту фронтальним методом в основному
без врахування індивідуальних особливостей, властивих гравцям. Ще
складніше тренерам вести облік швидкості і якості навчання технікотактичним діям у спортсменів.
У зв’язку з цим у ході експерименту нас зацікавила можливість
розв’язання питань, пов’язаних із умовами поліпшення техніко-тактичної
підготовки спортсменів в однаково підібраних групах (за віком, статтю,
техніко-тактичною майстерністю й ін.), де під впливом однакової
тренувальної діяльності були отримані різні результати в розвитку
тактичного мислення юних баскетболісток.
Спираючись на дослідження, проведені іншими вченими, ми
вирішили уточнити можливість впливу основних властивостей нервової
системи на розвиток тактичного мислення баскетболісток на етапі
початкового навчання.
Для вирішення цього питання група баскетболістокшестикласниць (20 дівчат) була розділена на підгрупи з урахуванням
індивідуальних типологічних особливостей нервової системи.
За допомогою загальновідомого опитувальник «Сила нервової
системи» А.Н. Бесєдіна і методик тепінг-тесту група баскетболістокучениць шостих класів за виявленням сили нервової системи
розподілилася на дві підгрупи із сильною нервовою системою (6
спортсменок) і середньою силою нервової системи (14 спортсменок).
Баскетболістки зі слабкою нервовою системою серед групи спортсменокшестикласниць були відсутні .
Для дослідження рухливості нервової системи юних
баскетболісток використовувалися загальновизнаний опитувальник
«Рухливість нервової системи» і буквено-числова методика оцінки
функціональної рухливості нервових процесів. З їхньою допомогою
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група баскетболісток-шестикласниць за виявленням рухливості нервової
системи розділилась на три підгрупи: спортсменки з рухливою нервовою
системою (6 дівчат), з невизнаною властивістю рухливості – середні (8
дівчат) і з інертною нервовою системою (6 дівчат).
У ході експерименту за допомогою тесту «Гра-3» А.В. Родіонова
отримані дані результатів початкового (до експерименту) і кінцевого
(після експерименту) рівнів тактичного мислення юних баскетболісток.
Отримавши дані результатів за кількістю ходів у тесті «Гра-3» у
груп баскетболісток шостих класів з різною силою нервової системи
треба, у першу чергу, відзначити загальну тенденцію до поліпшення
результативності цього показника тесту (Табл. 1).
Таблиця 1
Зміна результативності ходів у тесті «Гра-3» у груп баскетболісток
шостих класів з різною силою нервової системи (кількість кроків)
Результати
Підгрупи
Сильні
Середні

(n=6)
(n=14)

∆m

±m

S

T

Р

26,17
14,21

13,2
3,6

12,58
6,23

2,216

<0,05

При порівнянні змін кількісних показників в обох підгрупах
отримана статистично достовірна величина приросту (P<0,05). Отже, у
підгрупи баскетболісток-шестикласниць із сильною нервовою системою
поліпшення кількісного показника тесту «Гра-3» вище, ніж у підгрупи із
середньою нервовою системою.
З огляду на те, що часовий показник виконання тесту «Гра-3» у
результаті експерименту знижується в обох підгрупах баскетболістокшестикласниць (Табл. 2), варто розглянути отримані дані кожної з підгруп
окремо з метою з’ясування впливу їхніх властивостей нервової системи
на швидкість вирішення тактичних задач.
Таблиця 2
Зміна результатів часу в тесті «Гра-3» у груп баскетболістокучениць шостих класів з різною силою нервової системи
Результати
Підгрупи
Сильні
Середні

(n=6)
(n=14)

∆t

±m

S

t

Р

22,6
12,03

12,1
3,6

11,54
6,24

2,684

<0,05

Порівняння зміни часових показників в обох групах дає
статистично достовірну величину (P<0,05). Отже, у підгрупи
баскетболісток-шестикласниць із сильною нервовою системою
прискорення виконання завдань тесту вище, ніж у підгрупи із середньою
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нервовою системою.
При порівнянні змін результатів, що відбулися, по кількістю ходів
у тесті «Гра-3» у підгруп баскетболісток-шестикласниць з різною
рухливістю нервової системи слід зазначити загальну тенденцію до
поліпшення цього показника тесту (Табл. 3).
Таблиця 3
Зміна кількості ходів у тесті «Гра-3» у баскетболісток-учениць
шостих класів з різним проявом рухливості нервової системи
Результати
Підгрупа
Рухливі
Середні
Інертні

(n=6)
(n=8)
(n=6)

∆n

±m

28,17
15,62
10,33

12,02
3,82
4,07

S
11,461
4,56
3,88

t1

P1

2,535

<0,05

t2

P2

2,28

<0,05

t3
3,61

P3
<0,01

При попарному порівнянні між підгрупами результатів зміни
кількості ходів у тесті «Гра-3» отримані статистично достовірні величини
(між «рухливими» і «середніми» – P<0,05; між «середніми» і «інертними»
– P<0,05; між «рухливими» і «інертними» – P<0,01). Отже, у підгрупи
баскетболісток-шестикласниць з рухливою нервовою системою
поліпшення кількісного показника тесту «Гра-3» вище, ніж у підгрупи з
невизначеною властивістю рухливості і значно вище, ніж у підгрупи з
інертною нервовою системою.
Що стосується отриманих часових показників виконання тесту
«Гра-3», з’ясувалося, що у всіх трьох підгрупах баскетболістокшестикласниць простежується аналогічна тенденція до прискорення
виконання завдань у тесті (Табл. 4).
Таблиця 4
Зміна часу в тесті «Гра-3» у підгруп баскетболісток-учениць шостих
класів з різною рухливістю нервових процесів (с)
Підгрупа
рухливі
середні
інертні

Результати

∆t

±m

S

(n=6)
(n=8)
(n=6)

24,47
13,12
8,7

10,54
4,23
5,84

10,05
5,05
5,57

t1

P1

2,78

<0,05

t2

P2

1,55

>0,05

t3
3,36

P3
<0,01

При попарному порівнянні між підгрупами результатів зміни
часу виконання завдань тесту «Гра-3» отримані статистично достовірні
його величини (між «рухливими» і «середніми» – P<0,05; між
«рухливими» і «інертними» – P<0,01). Однак, математичний аналіз
показав, що різниця між підгрупами «середніх» і «інертних» виявилась
статистично недостовірною (P>0,05). Отже, у підгрупи баскетболістокшестикласниць з рухливою нервовою системою прискорення виконання
завдань тесту вище, ніж у підгрупи з невизначеною властивістю
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рухливості й підгрупи з інертною нервовою системою.
Висновки
1. Аналіз спеціальної літератури свідчить про недостатню
вивченість процесу розвитку рівня тактичного мислення в юних
баскетболісток на етапі початкового навчання.
Питання впливу індивідуальних особливостей на темпи
становлення цієї спортивної здатності в юнацькому баскетболі практично
не вивчалися.
2. Проведений нами розподіл юних баскетболісток на підгрупи
з урахуванням виявлених властивостей нервової системи при проведенні
експерименту надав можливість стверджувати, що темпи розвитку рівня
тактичного мислення спортсменок-початківців під час занять
баскетболом залежить від показників окремих властивостей їх нервової
системи.
3. Нами встановлено, що зі зниженням у підгруп спортсменок
проявів сили і рухливості нервової системи рівень поліпшення всіх
показників тестування знижується.
4. Організація навчально-тренувального процесу вимагає
врахування індивідуальних особливостей учнів і відповідно застосування
до них індивідуального підходу.
5. Ефективність розроблених рекомендацій з організації
навчально-тренувального процесу юних баскетболісток обґрунтована в
педагогічному експерименті.
Розроблені рекомендації можуть використовуватися в практиці
навчально-тренувального процесу за спортивною дисципліною
«баскетбол».
6. Позитивні результати впровадження практичних
рекомендацій, що випливають із проведених досліджень, підтверджені
достатнім масивом юних баскетболісток, які взяли участь в
експериментальній роботі (58 осіб); достовірними кореляційними
взаємозв’язками показників рівня тактичного мислення і факторами, що
впливають на розвиток цієї спортивної здібності; ефективністю
рекомендацій, підтвердженої в педагогічному експерименті.
Практичні рекомендації.
1. Рекомендуємо вважати, що рівень розвитку тактичного
мислення є показником тактичної підготовки баскетболіста. Підвищення
тактичної майстерності треба проводити безпосередньо в ігровій
діяльності.
2. При добору до секції баскетболу звертати особливу увагу на
дітей з відносно високим рівнем тактичного мислення.
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3. При навчанні слід враховувати рівень тактичного мислення
при відборі індивідуальних завдань.
4. За допомогою доступних методів визначити основні
властивості нервової системи юних баскетболістів і на підставі цих даних
організувати індивідуальний підхід у підготовці спортсменів.
Наше дослідження не претендує на вичерпний аналіз розглянутої
проблеми, яка досить складна і багатогранна. Подальшу її розробку, на
наш погляд, доцільно здійснювати в більш глибокому вивченні проблеми
впливу різних факторів на розвиток тактичного мислення спортсменів у
процесі навчально-тренувальної діяльності.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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ЯВИЩА ПСИХО-ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ
СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЕКЗАМЕНІВ
Беспалько В.В.
Проблемна лабораторія Кам’янець-Подільського
державного університету
Анотація. В статті наведені результати досліджень функціонального стану
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серцево-судинної, дихальної та нервової системи у студентів під час екзаменів.
Ключові слова: адаптація, навчальний процес, екзамен.
Аннотация. Беспалько В.В. Явления психо-физиологической дезадаптации
студентов во время экзаменов. В статье приводятся результаты исследований
функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной
системы у студентов во время экзаменов.
Ключевые слова: адаптация, учебный процесс, экзамен.
Annotation. Bespalko V.V. Psychophysiology desadaptation of students are observed
during exams. This article provides the results of function grate research in
cardiovascular, breathing and nervosas system of students are observed during exams.
Key words: adaptation, learning process, examination.

Постановка проблеми. Серед найважливіших проблем, що
стоять перед вищою школою і потребують всебічного розв’язання,
пріоритетне місце займають проблеми збереження здоров’я, підвищення
рівня психологічної, фізичної та професійної дієздатності студентської
молоді.
Це, перш за все, пов’язано із значними фізичними і психічними
навантаженнями, пов’язаними з початком навчання у вищому
навчальному закладі, значною інтенсифікацією навчального процесу у
порівнянні з школою, неадекватністю та розбалансованістю розумового
і фізичного навантаження, що викликає прояви дезадаптації, і як наслідок
різноманітну патологію у психічному та соматичному стані. Особливо
яскраво дезадаптаційні реакції проявляють себе під час екзаменів.
Дослідження виконано у відповідності до Національної
програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Міжгалузевої комплексної
програми “Здоров’я нації на 2002-2011 рр.”, в межах науково-дослідних
робіт Проблемної лабораторії Кам’янець-Подільського державного
університету.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах сьогодення
до вирішення проблеми фізіологічної та психологічної дезадаптації
студентської молоді залучається все більше фахівців: психологів,
педагогів, медиків [1,2,4].
Особливого значення проблеми ефективної діагностики рівня
професійної придатності, прогностичної оцінки ступеня успішності
професійної підготовки молоді та її адекватної та своєчасної корекції
набувають в умовах підготовки педагогічних працівників, зокрема
вчителів фізичної культури, майбутня професійна діяльність яких
безпосередньо сприяє збереженню та зміцненню здоров’я дітей та
підлітків, що, незаперечно, є одним з найважливіших критеріїв сталого
розвитку суспільства, особливо в умовах депопуляційної кризи в нашій
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державі [1,2,4].
Тому вивчення впливу навчального навантаження, чіткий
професійний відбір за критеріями, що відповідають вимогам подальшої
професійної діяльності є вкрай важливим, що і зумовило актуальність
нашого дослідження.
Мета дослідження. Вивчити особливості перебігу адаптаційних
процесів у студентів першого курсу факультетів фізичної культури, під
час різних форм екзаменів з метою прогнозування та корекції порушень
в психічній та соматичній сфері, пов’язаних з специфікою професійної
підготовки.
Методи і організація дослідження. Дослідження виконано на
120 студентах першого курсу факультету фізичної культури віком 17-18
років за статевою ознакою – 80 юнаків та 40 дівчат. Контрольну групу
склали 130 осіб аналогічного віку, що не навчаються у вищому
навчальному закладі. При дослідженні використовувались оперативні,
перебіжні та етапні методи контролю за функціональною діяльністю
центральної нервової, серцево-судинної та дихальної систем з
використанням сучасних фізіологічних та психологічних тестів:
спірометрії, спірографії, Розенталя, Штанге, Генчі, методів електро- та
фонокардіографії, методики Тейлора, Айзенка, ММРІ, СпілбергераХаніна [3].
Аналіз та верифікація отриманих результатів здійснювалась
згідно рекомендаціям по обробці результатів медико-біологічних
досліджень.
Результати досліджень. Отримані в результаті дослідження дані
свідчать, що найбільш вагомі відхилення у функціональній діяльності
серцево-судинної, дихальної та особливо центральної нервової систем
організму спостерігаються під час вступу до вищого навчального закладу
та в перший рік навчання, особливо в першу сесію під час здачі
семестрових екзаменів.
Так, середній артеріальний тиск в основній групі перевищував
аналогічні показники у контрольній на 15-20% під час вступних іспитів
і на 10-15% під час семестрових екзаменів, під час першої сесії і
відповідно на 5-10% під час другої.
При аналізі показників ритмограми серця отримані наступні
результати. Під час усних семестрових екзаменів спостерігається
зменшення середнього значення інтервалів (Р<0,05), збільшення рівня
напруги (Р<0,01), зменшення варіаційного розмаху (Р<0,05), що свідчить
про значну активацію симпато-тонічного впливу вегетативної системи.
Цікавим також є те, що при об’яві екзаменаційної оцінки, незважаючи
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на те, позитивна вона чи негативна зниження індексу напруги та
збільшення варіаційного розмаху практично є ідентичними (Р<0,01).
Письмовий екзамен супроводжується незначною зміною
середнього значення інтервалів R-R. Дисперсія і індекс напруги
практично не відрізняються з аналогічними показниками під час
семестрових занять та під час передекзаменаційної ситуації, і у порівнянні
з показниками в контрольній групі відхилення також незначні. (Р>0,05)
В той же час, під час очікування та особливо об’яви оцінки
спостерігається тенденція до зменшення варіаційного розмаху та
збільшення амплітуди моди, що свідчить про активізацію адренергічних
механізмів, та несприятливу реакцію з боку серцево-судинної системи.
Визначаючи коефіцієнт витривалості, що є інтегральним показником
функціонального стану серцево-судинної системи, отримані результати
говорять про те, що у студентів під час семестрових занять він практично
не відрізняється від показників у контрольній групі (Р>0,05) і складає
15-16 балів, а під час усного екзамену він підвищується на 5-10% і
практично залишається незмінним під час письмових. Але під час
очікування оцінки та її об’яви, він підвищувався на 35-40%, причому
спостерігалась пряма кореляційна залежність між показниками
коефіцієнту витривалості та збільшенням терміну об’яви
екзаменаційного балу. Це говорить про зменшення адаптативнокомпенсаторних можливостей діяльності серцево-судинної системи,
переважно за рахунок центрального контуру нервової системи з
домінуванням гуморального каналу гомеостазу.
При проведенні дослідження дихальної системи значних
відхилень не спостерігалось ні під час семестрових занять, ні під час
семестрових екзаменів незалежно від форми контролю (Р>0,05). Але
найбільш суттєві відхилення, що встановлені під час дослідження
спостерігаються з боку центральної нервової системи.
Так, під час усних вступних екзаменів спостерігається високий
рівень нейротизму 16,5±2,5, що є достовірно (Р<0,01) вище вікової норми.
Рівень витривалості за шкалою Тейлора складає 21-22 бали. Під час
письмового екзамену ці показники складають відповідно 15,0±1,0 та
19-20 балів.
Під час семестрових екзаменів під час першої сесії 16,0±1,5 і
20-21 бали під час усної форми екзамену і відповідно 15,0±1,0 та 18-19
балів під час екзамену письмового. Але в процесі очікування оцінки під
час письмової форми екзамену ці показники достовірно погіршуються
(Р<0,01).
Висновки. Таким чином, отримані результати свідчать, що
21

основними системами реагуючими на умови екзаменаційного стресу є
серцево-судинна та центральна нервова.
В той же час при порівняльному аналізі показників психофізіологічної адаптації студентів до екзаменаційного стресу встановлено,
що найменш суттєві негативні зміни відбуваються під час письмового
екзамену. В той же час, збільшення терміну перевірки та об’яви оцінки
негативно впливає на показники діяльності психофізіологічних систем
організму особливо серцево-судинної та центральної нервової.
Отримані результати можуть стати підставою для більш
обґрунтованого підходу до складання навчальних програм, особливо
форм семестрового контролю.
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ФОРМУВАННЯ ДОМІНУЮЧИХ МОТИВІВ – КАТЕГОРІЙ У
ДІТЕЙ 7 – 10 РОКІВ ДО СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА
ПРИКЛАДІ ПЛАВАННЯ).
Білітюк С.А
Волинський державний університет ім. Лесі Українки
Анотація. У процесі тренування домінуючими мотивами у спортивній діяльності
дітей молодшого шкільного віку є “цивільно - патріотичні”, “соціально-моральні”,
“соціально-емоційні”, “фізичного самовдосконалення”, ”досягнення успіхів у
спорті”, “емоційне задоволення”.
Ключові слова: спортивна діяльність, мотиви, плавання, діти 7 – 10 років.
Аннотация. Билитюк С.А. Формирования доминирующих мотивов – категорий
у детей 7-10 лет к спортивной деятельности (на примере плавания). В процессе
тренировок доминирующими мотивами спортивной деятельности у детей
младшего школьного возраста есть “гражданско-патриотические”, “социальноморальные”, “социально-эмоциональные”, “физическое самоутверждение”,
“достижение успехов в спорте”, “эмоциональное удовольствие”.
Ключевые слова: спортивная деятельность, мотивы, плавание, дети 7-10 лет.
Annotation. Bilituk S.A. Formations of predominant motives - categories for children
7-10 years to sporting activity (on an example of sailing). In the process of training
the prevail motives in the sport activities for children younger school age are “civil-
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patriotic”, “social-moral”, “social-emotional”, “physical self-satisfaction”,”achivement
successes in sport”, “emotional satisfaction”.
Key words: sport activities, motives, swimming, children from 7 to 10 years.

Постановка проблеми. Мотивація до спортивної діяльності
залежить від особливостей психологічних механізмів та об’єктивних
чинників, які лежать у навчально-виховній діяльності. Важливо не тільки
визначити кінцевий результат тренування, але й розробити технологію
формування мотивів у дітей до спортивної діяльності. Адже, будь-який
процес є позитивним лише за умови активності учнів. Ефективність
навчання в спортивній секції плавання багато в чому визначається
свідомим і активним ставленням учнів до занять фізичними вправами.
Зрозуміло, що ступінь свідомості залежить від вікових можливостей,
особливостей сприйняття та мислення дітей. Саме тому, анкетне
опитування, в якому приймало участь 62 респонденти спортивної школи
із плавання м. Луцька, дає можливість виявити особисту думку, особисту
позицію кожного спортсмена - початківця і визначити загальну картину
домінуючих цілей занять спортом у балах за середньо – арифметичними
показниками.
Дослідження здійснювалося відповідно до зведеного плану
науково-дослідної роботи Держкомспорту України за темою 2.1.10
“Формування позитивної мотивації до занять фізичною культурою і
спортом шляхом визначення рухової обдарованості дітей дошкільного
та шкільного віку”.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На важливість
формування у школярів ціннісних орієнтацій, мотивів, інтересів, потреби
займатися фізичними вправами наголошується в багатьох наукових
працях [1,4,5,8]. Досліджувалися особливості навчальної діяльності учнів
початкових класів [2,7]. Останнім часом проведені окремі дослідження,
в яких звернена увага на особливості мотивації дітей молодшого
шкільного віку до фізкультурних занять [3], формування потреби у
фізичному вдосконаленні [6]. Незважаючи на важливість зазначеної
проблеми, в підручниках із плавання і посібниках з теорії й методики
фізичного виховання на питання формування позитивної мотивації до
занять фізичними вправами звертається надзвичайно мало уваги, що
підкреслює актуальність вибраної теми.
Метою нашого дослідження було виявлення найбільш значимих
мотивів спортивної діяльності у дітей молодшого шкільного віку за
методикою А.В.Шаболтаса [4]. Методика дослідження була заснована
на усвідомленому виборі одного із суджень, які пропонувалися попарно.
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При цьому кожне із 10 суджень, які описують 10 основних мотивівкатегорій занять фізичною культурою і спортом, порівнюються з усіма
іншими. Таким чином, для 10 основних мотивів занять фізичною
культурою і спортом є 45 пар суджень для порівняння, які не
повторюються. Це дає можливість оцінювати кожний мотив - судження
9 разів, тим самим ранжуючи мотиви за ступенем їх прояву.
Виклад основного матеріалу. За результатами дослідження
(табл. 1) було виявлено, що основним механізмом і першим поштовхом
до занять плаванням є впливовість цивільно – патріотичних мотивів
(18,90). Діти розуміють, якщо вони будуть систематично тренуватися,
тоді зможуть показати високі спортивні результати, які допоможуть
захищати честь свого колективу, спортивної організації, країни. Таким
чином, все це є об’єктивною оцінкою життєвої позиції школярів, що
відображає їх ставлення до навколишнього світу.
Таблиця 1.
Зміст домінуючих мотивів-категорій у дітей 7-10 років до
спортивної діяльності
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

М о т и в и – к а те го р ій
Ц и в і л ь н о – п а т р іо т и ч н і
С о ц іа л ь н о – м о р а л ь н і
Ф із и ч н о го с а м о в д о с к о н а л е н н я
С о ц і а л ь н о – е м о ц ій н і
Д о с я г н е н н я у с п іх у в с п о р т і
Е м о ц ій н о го з а д о в о л е н н я
П ід г о т о в к и д о п р о ф е с ій н о ї д ія л ь н о с т і
С о ц іа л ь н о го с а м о с т в е р д ж е н н я
С п о р т и в н о - п із н а в а л ь н і
Р а ц і о н а л ь н о - в о л ь о в і ( р е к р е а ц і й н і)

Х
1 8 ,9 0
1 4 ,0 6
1 3 ,9 5
1 3 ,3 0
1 1 ,8 0
1 0 ,8 8
1 0 ,5 4
9 ,0 3
7 ,7 9
4 ,9 3

Під впливом конкретних життєвих обставин змінюється і місце,
яке займає дитина в системі суспільних відносин. Відповідно, соціально
– моральні мотиви (14,06) можуть змінювати позицію дітей і їх ставлення
до навчання й тренування. об’єктивного стану, на який вони претендують.
Отримані результати свідчать, що діти хочуть, щоб їхня спортивна
команда займала лідируюче положення. Кожний спортсмен прагне внести
свій внесок у досягнення команди. При цьому діти не хочуть підвести
свого тренера, товаришів, що і спонукає їх до активного тренування.
Прагнення дітей зберегти або змінити місце, яке вони займають у
колективі, а також внутрішню позицію, визначає реальний стан фізичного
самовдосконалення (13,95). У процесі індивідуального розвитку,
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внутрішня позиція стає більш стійкою і тому, активні заняття спортом
відображають бажання дітей загартувати свій характер, стати фізично
розвинутими. Таким чином, школярі не бажають бути хворими, ледачими,
а прагнуть бути здоровими й сильними. Отже, розвиваються нові мотиви,
які характеризують позитивні зміни в характері індивідуума. Таке
усвідомлення виникає під впливом зміни зовнішніх умов життя і
внутрішньої позиції дитини стосовно них самих. Під дією спортивних
занять виникають нові рівні мотивації, які мають вплив на соціально –
емоційний (13,30) стан поведінки школярів у спортивній діяльності, а
це характеризує взаємодію відчуттів і емоцій. Це один із перших
механізмів, який відображає прагнення дітей до самостійності й
незалежності. Різноманітна поведінка і різноманітний стан емоцій
найкраще можна спостерігати у спортивній діяльності і це доводить, що
у дітей молодшого шкільного віку емоційний фактор відіграє визначальне
значення у покращенні фізичного розвитку. Респонденти вказують, що
спортивні успіхи дають можливість найбільше відчути радість перемоги
і цьому допомагає атмосфера змагань, оскільки мотивація досягнення
успіху у спорті (11,80) вважається особистісним фактором, то для їх,
формування потрібно поступово, переходячи від індивідуальних якостей
особистості, складати комбіновані моделі тренування, котрі
підкреслюють досягнення цілей, а також впливовість ситуацій і
ситуативних факторів на них. Таким чином, мотивація успіху - це
організація людини на досягнення успішного виконання завдання,
стійкість перед невдачами й гордість за виконання досягнення
(спортивний результат). Отже, мотивація досягнення успіху – кінцевий
результат удосконалення фізичних і психологічних якостей спортсмена.
Отриманий показник доводить, що у більшості респондентів
сформований інтерес на досягнення спортивного успіху. У цьому плані
важливу роль відіграли узгоджені дії сім’ї й особистий приклад тренера.
Неможливо переоцінити те значення, яке має емоційне
задоволення (10,80) для індивідуального розвитку й становлення
особистості. Власне воно зв’язує й зберігає ставлення дітей до спортивної
діяльності. Тому формування мотивів проходить при безпосередній участі
емоцій радості та інтересу. На основі отриманих результатів дослідження
причин і наслідків емоцій під час занять у дітей молодшого шкільного
віку ми припускаємо, що імпульсивність, яка притаманна дітям, у певній
мірі залежить від радості, які викликаються емоційними переживаннями
і це дає можливість найкраще розвинути особистісні здібності кожного
учня. Отже, діти відчувають радість від занять спортом, оскільки можуть
рухатися, випробовувати навантаження і це їх задовольняє й піднімає
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настрій. При цьому мотив “емоційне задоволення” розглядався нами як
основний і базовий. Мотив “емоційне задоволення” визначається
потребою рухатися, яка є природною потребою для людини і залежить
від генетичних, соціальних і кліматичних чинників, тому у різних
респондентів вона може бути виражена неоднаково. Повноцінне
формування мотивації у галузі фізичного виховання й спорту, будується
на основі підготовки до майбутньої професійної діяльності (10,54).
У цьому плані навчання в школі й заняття спортом є певною формою
участі в житті суспільства. Ці мотиви не достатньо усвідомлюються
дітьми, тому під впливом різноманітних форм навчально - виховної
роботи й допомоги батьків потрібно розвивати вагомі для кожної
особливості соціальні установки, прагнення, запити. Таким чином, від
простих особистісно-значимих мотивів стати сильним і спритним,
навчитися плавати, вони переходять до соціально-значимих (досягнути
хороших спортивних результатів). Отже, створюється виразна система
мотивів, у яких провідне місце посідають соціальні мотиви, які пов’язані
з визначенням своєї ролі й місця в суспільстві, вибором трудового шляху.
Дані дослідження дозволяють стверджувати, що під час навчального
процесу не завжди створюються умови для навчання й підготовки
школярів до майбутньої професійної діяльності. Мотив соціального
самоствердження (9,03) спрямовує навчальну діяльність школярів на
оволодіння й застосовування отриманих знань, які передбачають
стимулювання творчого потенціалу і високого рівня свідомості,
самосвідомості й підготовки до самостійного життя. Ці процеси в більшій
мірі пов’язані з продуктивною взаємодією сім’ї й школи. Таким чином,
мотиви соціального самоствердження дають можливість глибше
усвідомити суттєві ознаки цілісного – виховного процесу. Отже, отримані
дані свідчать, що у переважної більшості респондентів не розвинута
здатність до самоствердження і це все на нашу думку може зменшити
інтерес до активної спортивної діяльності. Слід зазначити, що спортивно
– пізнавальні мотиви (7,79) потрібно розглядати як пізнавальну
активність у тісному взаємозв’язку з поняттям “самостійність”. Найкращі
результати досягаються саме тоді, коли з’єднуються пізнавальноспортивна активність із розвитком самостійності. Основою спортивнопізнавальних мотивів є внутрішні стимули, які виступають у ролі
пізнавальних потреб, тобто потреби в отриманні нових знань, у
поглибленні тих, які вже набуті, потреби у самовиявленні. Пізнавальний
інтерес спортивних мотивів характеризується стійким прагненням до
пізнання, до нових ґрунтовних знань і умінь. Його значення полягає у
розумінні респондентами спортивної техніки плавання, принципів
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тренувального процесу. Таким чином, це повинно підсилювати дієвість
мотивів, які пов’язані із широкими соціальними факторами,
можливостями вибору майбутньої професії, певних переконань,
установок та різноманітних ціннісних орієнтацій. Пізнавальний інтерес,
який виникає в процесі навчання, створює найкращі умови для повного
виявлення індивідуальності і є основою для розвитку творчих здібностей
та формування у них професійних нахилів. Отже, рівень спортивного
інтересу у молодших школярів знаходиться на низькому рівні. Такий факт
ми пояснюємо тим, що тренерами не завжди використовується
мотиваційний механізм, який формує свідому потребу до самостійних
занять і стійкого прагнення до пізнання нового. Аналізуючи раціонально
– вольові мотиви (4,93), ми виділяємо вольову активність респондентів,
яка визначає силу мотиву. У дітей молодшого шкільного віку вольова
активність відбувається, головним чином, за рахунок вказівок дорослих.
Це дає можливість дітям заслужити поваги до себе з боку дорослих.
Таким чином, вольові якості у школярів розвиваються у ході формування
особистості і під впливом дорослих. Дослідження виявило, що лише
невелика кількість респондентів звертає увагу на спортивні результати,
які їх цікавлять і це їм надає можливість отримати прилив сил і відпочити
від розумової (сидячої) роботи. При цьому для більшості школярів
заняття спортом має спрямованість у вигляді “хобі”. Це пов’язано з тим,
що діти зосереджують свою увагу на інших аспектах своєї діяльності.
Підсумовуючи вище сказане, ми можемо зробити висновок, що
домінуючими мотивами у спортивній діяльності у дітей молодшого
шкільного віку є шість основних, найбільш впливових мотивів-категорій:
“цивільно-патріотичні”, “соціально-моральні”, “фізичного
самовдосконалення”, “соціально-емоційні”, ”досягнення успіхів у
спорті”, емоційне задоволення”. Кожен із цих мотивів найбільше
відображає або виражає прагнення й бажання респондентів підтримати
престиж міста, країни, тому що успіхи команди забезпечать лідируюче
положення. Для забезпечення умов якісного навчання необхідно
забезпечити такі впливові дії: зацікавленість до спортивного плавання
(за рахунок пропаганди); забезпечення самостійності за рахунок
обов’язкового оволодіння спеціальних знань, умінь, навичок; доведення
ефективного та практичного значення мотивів спортивної діяльності.
Необхідно зазначити, що формування у особистості мотивації
до спортивних занять – це процес динамічний, тривалий і безупинний.
Для формування мотивації до спортивної діяльності, ми рекомендуємо
тренерам дотримуватися таких умов: учіть дітей правильно ставити цілі;
постійно й наполегливо використовуйте стратегію мотивації, успіху;
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давайте можливість пояснити свої невдачі (під час змагань, ігор, естафет);
постійно орієнтуйте дітей на досягнення спортивного результату;
звертайте увагу й акцентуйте правильне виконання завдання; у роботі з
дітьми потрібно вірити в те, що у них є великі здібності (виділяйте ці
здібності).
Висновки.
1. Домінуючими мотивами у спортивній діяльності дітей молодшого
шкільного віку є “цивільно - патріотичні”, “соціально - моральні”,
“фізичного самовдосконалення”, “соціально-емоційні”, ”досягнення
успіхів у спорті”, “емоційне задоволення”.
2. У процесі тренування мотиви спортивної діяльності переходять від
особисто значимих до соціально значимих.
Подальшого дослідження вимагає розробка технології
формування позитивної мотивації школярів до фізичного виховання.
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КОРЕКЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ РУХЛИВИХ ІГОР НА УРОЦІ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ДОПОМІЖНІЙ ШКОЛІ
Грицюк В.І.
Кіровоградський державний педагогічний
університет ім. Володимира Винниченка
Анотація. Представлений аналіз уроків з ігровою направленістю в роботі з
розумово відсталими дітьми. Створені моделі уроків зі спеціальною нервовопсихологічною підготовкою. Надані методичні рекомендації щодо використання
рухливих ігор в допоміжній школі.
Ключові слова: гра, урок, розумово відсталі діти, мотив.
Аннотация. Корекционные возможности подвижных игр на уроке физической
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культуры в вспомогательной школе. Представлен анализ уроков с игровой
направленностью в школах для умственно отсталых детей. Разработана модель
уроков физической культуры со специальной психологической подготовкой
младших школьников и рекомендации по использованию подвижных игр.
Ключевые слова: игра, умственно отсталые дети, мотив, урок.
Annotation. Gritsuk V.I. The correction of a capability of mobile games at a lesson of
physical culture at auxiliary school. The analysis of a condition of a question of
psychology and pedagogical maintenance of game activity mentally retarded of children
is submitted. The system of formation special motive of formations (educations) and
recommendation for use of mobile games is developed.
Key words: game, lesson, mentally retarded children, and motive.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Основне дидактичне навантаження з формування ігрових
навичок припадає на уроки фізичної культури. Тому, вчителю фізичної
культури необхідно чітко визначити місце гри в уроці, її часові та
організаційні форми, способи організації ігрової діяльності розумово
відсталих учнів [2,3,5]. Як правило, ігрові ситуації слід створювати на
різних етапах уроку, враховуючи їх єдність з основною темою уроку,
корекційну та виховну мету [1,4]. Але залишаються недостатньо
вивченими корекційні можливості рухливих ігор на уроці фізичної
культури в допоміжній школі.
Робота виконана згідно загального плану НДР Кіровоградського
державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка.
Мета роботи. Прослідкувати можливості використання ігрових
ситуацій на прикладі запропонованих нами уроків з ігровою
спрямованістю.
Результати дослідження.
Опис уроку фізичної культури з використанням однієї гри
ТЕМА: Способи лазіння по гімнастичній лаві.
Завдання: сформувати у дітей уявлення про способи лазіння;
коригувати недоліки постави.
Підготовча частина. Виходячи з експериментальної моделі
уроку ми рекомендуємо розпочинати урок з нервово-психологічної
підготовки, яка повинна створити певний емоційний фон і налаштувати
хвору дитину на виконання основних завдань. Після цього проводиться
стандартна розминка за участю тих груп м’язів, які мають бути задіяними
в основній частині уроку. Підготовча частина в умовах допоміжної школи
потребує трохи більшого часу ніж в масовій школі в зв’язку з
особливостями розвитку центральної нервової системи олігофренів.
Основна частина. В першій третині цієї частини вчитель нагадує
дітям способи проходження та лазіння по гімнастичній лаві. Для цього
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необхідно лаву розташовувати в різних площинах.
За допомогою спеціальних методичних прийомів здійснюється
процес початкового навчання, коли дітям пропонується самостійно
випробувати прийоми показані вчителем. Після цього в другій половині
уроку, у визначений нами в експерименті час, включалася гра з метою
активізації процесів сприйняття і опанування нового матеріалу. Гру
умовно можна назвати “Перейди через місток”.
Суть гри складалася з того, що дітям в змагальній формі
пропонувалось долати перешкоду через “місток” (гімнастичну лаву)
різними вивченими способами. При цьому вчителю необхідно спочатку
звернути увагу розумово відсталих учнів на правильності виконання дій,
а вже потім проводити гру на швидкість. Відзначалися ті учні (чи група),
які дотримувалися продемонстрованого вчителем малюнку рухів.
Заключна частина. Складалася з вправ на заспокоєння дихання
і концентрацію уваги, з метою приведення розумово відсталих молодших школярів у відносно спокійний стан.
Уроки з інтенсивним використанням ігор повинні мати дещо
іншу конструктивну модель. В них збільшуються витрати часу на рухливі
ігри за рахунок традицій щодо форм роботи. Саме таку психологопедагогічну конструкцію ілюструє наведений опис одного з уроків.
Завдання: вдосконалення основних рухів: ходьби, бігу, метання;
корекція рухових недоліків і постави, виховання почуття колективізму,
ігрової дисципліни.
Підготовча частина. Починається з психологічної підготовки
за допомогою психолога.
Психолог. Діти, розпочинаючи урок з ігровою спрямованістю
нам необхідно пригадати, що таке гра і з якою метою ви граєтесь зі своїми
однолітками, батьками. Сьогодні весь урок буде побудований на
різноманітних іграх, в яких ви продемонструєте свої кращі якості, а
наприкінці уроку вчитель фізичної культури оголосить найбільш
активних і вправних гравців, виставить оцінки. Бажаю вам успіху і
якомога кращого використання набутих раніше навичок.
Після психологічної підготовки вчителем фізичної культури проводиться стандартна розминка з метою активізації моторно-психічного
аналізатора. Наприкінці підготовчої частини проводиться гра, спрямована
на вдосконалення швидкості рухів, наприклад, “Хто швидше добіжить
до прапорця” .
Основна частина. Розпочинається з ігрових вправ на гнучкість
та координацію рухів, наприклад, «Заборонений рух» . Ці ігрові дії
виконуються з незначним психофізичним навантаженням. Після
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активного відпочинку впродовж 1 хвилини, вчитель застосовує гру
великої інтенсивності, яка б носила комплексний характер і підвищувала
рухову активність розумово відсталих учнів, в залежності від розділу
програми, наприклад, “Курочка і горошки” .В останній чверті основної
частини нами рекомендувалась гра на розвиток не тільки рухових
кондицій розумово відсталої дитини, а й пов’язана з корекційним впливом
на різноманітні функції організму ,наприклад, “Маленькі ніжки бігли по
доріжці” .
Заключна частина. В ній використовувалася гра малої
інтенсивності, наприклад, “Квітка” , з метою приведення аномальних
молодших школярів у відносно спокійний стан. На цій стадії, як і
повідомлялось психологом, виділяються дітки, які були кращими на
уроці. Це справляло позитивний вплив на подальшу експериментальну
діяльність, стаючи неабияким стимулом.
Рекомендації. Проводячи урок, повністю побудований на
ігровому матеріалі, ми рекомендуємо використовувати в залежності від
навчального матеріалу і складності його засвоєння до п’яти рухливих
ігор різного характеру, об’єму та інтенсивності.
Комплекс рухливих ігор, запропонований нами в оздоровчому
дні доцільно проводити раз на тиждень із залученням елементів лікувальної фізичної культури. Величина навантаження в такому комплексі
повинна також розподілятись по “фізіологічній кривій”. Для вступної та
заключної частин, підбираються ігри з меншим психофізичним
навантаженням, для основної - з більшим.
Визначаючи роль і дидактичний зміст гри, слід враховувати її
місце в режимі дня і дотримуватись чіткої послідовності в діяльності
дітей.
Пояснювати зміст гри треба виразно, дохідливо, коротко, щоб
не стомлювати дітей. Розповідь повинна в учнів викликати яскраве уявлення про дійових осіб, яких вони зображатимуть. Емоційно-образне
повідомлення сюжету гри допомагає школярам краще уявити ігрову
ситуацію і виразніше виконувати характерні для даного образу рухи.
Сюжетні ігри, як доведено дослідженням, проводяться в першому класі.
Тому малята потребують детальної підготовки і роз’яснювальної роботи.
Важливий момент у проведенні гри - вибір одного або кількох
ведучих. Виконання обов’язків ведучого має виховне значення: сприяє
активності, формує організаторські навички. Бажано, щоб в ролі ведучого
протягом року були всі діти - це особлива умова саме в роботі з розумово
відсталими школярами. Наші спостереження дають підстави вчителю
не тільки керувати грою, але й самому приймати активну участь в ній.
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Особливої уваги потребують малоактивні і ослаблені діти, які
недостатньо орієнтуються в завданні, бояться перестрибнути через “рів”,
підійти близько до “вовка”, їм треба своєчасно допомогти, підбадьорити,
щоб вони були впевненішими.
Ігрова діяльність своєю емоційністю захоплює дітей, і вони не
відчувають втоми. Отже, щоб розумово відсталі школярі не перевтомилися потрібно вчасно припинити гру або знизити інтенсивність рухів.
Для регулювання навантаження в грі слід застосовувати різні методичні
прийоми: зменшення або збільшення тривалості гри або окремих її
етапів; повторень гри; зменшення або збільшення площі, на якій
проводиться гра; ускладнення або спрощення правил гри і кількості
перешкод, які повинні подолати діти; введення короткочасних пауз для
відпочинку або уточнення і аналізу помилок.
Закінчивши гру, діти виконують ходьбу з поступовим уповільненням темпу, що сприяє зниженню фізичного навантаження і приводить
пульс до норми. Слід також пам’ятати , що вміле підбиття підсумків має
велике виховне значення.
Висновки:
1. Методична послідовність організації рухливих ігор в спеціальній школі, на нашу думку, має включати такі етапи:
- актуалізація опорних знань, способів, дій;
- формування нових понять і способів дій в ігрових ситуаціях;
- застосування ігрових умінь та навичок.
2. Для виявлення і оцінки ефективності тих чи інших засобів
психолого-педагогічного впливу на ігрову діяльність дітей слід регулярно
аналізувати дієвість тих чи інших форм і методів корекційно-розвиваючої
роботи. З цієї метою варто застосовувати спеціальний науковометодичний аналіз навчального матеріалу уроку з ігровою спрямованістю.
Подільші дослідження слід провести на вивчення проблеми
взаємозв’язку розробленої у даній роботі тематиці з іншими видами
фізичного навантаження.
1.
2.
3.
4.
5.
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ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Карпюк Р.П.
Луцький інститут розвитку людини університету “Україна”
Анотація. У статті показано, що у майбутніх учителів фізичної культури
недостатньо сформовані вміння здійснювати аналітико-синтетичну діяльність,
зіставляти й узагальнювати, тобто вміння, які складають основу професійного
мислення.
Ключові слова: майбутні учителі фізичної культури, професійна діяльність,
підготовленість.
Аннотация. Карпюк Р.П. Общее состояние подготовленности будущих учителей
физической культуры к профессиональной деятельности. В статье показано, что
у будущих учителей физической культуры недостаточно сформированные умения
осуществлять аналитико-синтетическую деятельность, сопоставлять и обобщать,
то есть умения, которые составляют основу профессионального мышления.
Ключевые слова: будущие учителя физической культуры, профессиональная
деятельность, подготовленность.
Annotation. Karpyuk R.P. The general state of preparedness off future physical training
teachers to their professional activity. The article reveals that future physical training
teachers have the worst formed skills to carry out analytical – synthetic operations, to
compare and generalize, i.e. skills which are the basis of professional thinking.
Key words: future physical training teachers, professional activity, preparedness.

Постановка проблеми. В умовах гуманізації освіти в Україні
створюються сприятливі умови для розвитку особистості, задоволення
її освітніх потреб та інтересів. Невід’ємною складовою частиною
навчального процесу є фізичне виховання. Подальша інтенсифікація й
ускладнення процесу навчання в школі призводить до збільшення
психічних навантажень й фізичних зусиль. У зв’язку з цим успішне
засвоєння навчальних дисциплін залежить не лише від бажання й
здібностей учнів, а й від стану їх здоров’я та рівня працездатності.
З огляду на це, важлива роль у сучасному суспільстві відводиться
діяльності вчителя фізичної культури, який здатний на високому рівні
розв’язувати професійні ситуації. Як і інші спеціальності, вона має свій
конкретний зміст, визначений специфікою навчального предмету в школі,
і покликана сприяти формуванню різнобічно розвиненої, фізично
досконалої особистості [4, 6]. Проведення фізкультурно-оздоровчої та
спортивно-масової роботи зі школярами вимагає від учителя високого
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рівня освіченості й культури, професійних знань, умінь та навичок.
Робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи
Волинського державного університету імені Лесі Українки за темою
18-97 “Антропологічно-концептуальні засади оновлення змісту середньої
і вищої гуманітарної освіти” (номер держреєстрації 0198 U 007216).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи фізичне
виховання на основі загально-дидактичних принципів, виділяють дві
нерозривно пов’язані між собою сторони: діяльність учителя і діяльність
учнів. Саме тому потрібно вишукувати можливості вдосконалення
процесу з фізичного виховання в школах за рахунок, з одного боку,
оптимізації діяльності учнів, а з іншого – підвищення якості роботи
вчителів.
Наукові дослідження М.Т.Данилка [1], О.Й.Ємця [2],
Н.Ю.Зубанової [4] і практика роботи шкіл показують, що частина
фахівців фізичної культури недостатньо підготовлена до реалізації
професійних обов’язків, не користується належним авторитетом серед
керівництва шкіл та учнів, недбало організовують свою діяльність.
На основі аналізу стану фізичної культури в школах [1, 4, 6]
встановлено, що недоліки в роботі вчителів фізичної культури є наслідком
протиріччя, яке виникло між рівнем професійної підготовленості
молодих фахівців і об’єктивними вимогами практики до їх праці, оскільки
нинішні навчальні плани й програми інститутів та факультетів фізичної
культури не повною мірою враховують сучасні особливості й тенденції
розвитку фізичного виховання.
Дослідження Б.М.Шияна [6] показали, що традиційні зміст,
форми та методи теоретико-методичної підготовки не відповідають
вимогам сьогодення й не забезпечують підготовки вчителя як активної
особистості, здатної творити й забезпечити ефективне функціонування
національної системи фізичного виховання. Сьогоднішній учитель
зорієнтований переважно на регламентовану, репродуктивну діяльність.
Це зумовлено існуючою практикою підготовки вчителів фізичного
виховання у вищих навчальних закладах, де студенти засвоюють
переважно компоненти професійної діяльності, а не професію загалом.
Провідною, інтегральною якістю вчителя фізичної культури, як
свідчать дослідження А.В.Фурмана, Б.Г.Скоморовського [5], є його
здібність професійно, педагогічно мислити. Від цієї здібності залежить
педагогічна спостережливість, уміння планувати й аналізувати
педагогічний процес та багато інших умінь.
Завдання дослідження:
1. Виявити мотиви навчальної діяльності студентів.
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2. Визначити рівень професійної підготовленості майбутніх
учителів фізичної культури.
Виклад основного матеріалу. Підготовленість студентів до
професійної діяльності визначається сукупністю якісних показників, які
охоплюють мотивацію до професії, теоретичні знання і практичні вміння,
сформованість спеціальних особистісних якостей. У зв’язку з цим, нами
аналізувались мотивації до діяльності, теоретична підготовленість, рівень
сформованості професійних умінь у чинних педагогів, які працюють у
школах Волинської області та студентів факультетів фізичного виховання
Чернігівського та Волинського державних університетів.
Навчально-виховний процес здійснюється під впливом певних
стимулів і спонукань, що виступають рушійними силами активності
студентів. Такими спонукальними стимулами є інтереси, переконання,
ідеали, ціннісні орієнтації, які формують мотиваційну сферу навчальної
діяльності.
Аналіз результатів анкетування свідчить, що мотиви вступу до
вищого закладу освіти різні і залежать, у першу чергу, від особистісних
прагнень студентів (табл. 1).
Таблиця 1
Мотиви вступу до вищих закладів освіти
Перелік мотивів
Можливість підвищити рівень фізичної підготовленості
Прагнення здобути вищу освіту
Прагнення стати кваліфікованим фахівцем
Бажання працювати з дітьми
Прагнення досягти високих спортивних результатів

Рангове місце
1
2
3
4
5

На першому місці за рейтингом знаходиться можливість
підвищити рівень фізичної підготовленості. Це традиційний мотив, який
є провідним уже десятки років. Водночас, якщо раніше прагнення
підвищити рівень фізичної підготовленості і бажання досягти високих
спортивних результатів ставилися поряд на перші місця, то в сучасних
умовах мотив спортивних досягнень опинився на п’ятому. Очевидно
студенти усвідомлюють, що за час навчання у вищому закладі освіти, не
маючи високих початкових результатів, досягти спортивних успіхів
неможливо. Тому більшість із них обмежують свою рухову активність
рамками, в першу чергу, загальної фізичної підготовки.
На другому і третьому місці знаходяться мотиви прагнення
здобути вищу освіту і стати кваліфікованим фахівцем. Насторожує той
факт, що для студентів важливіше здобути вищу освіту взагалі, ніж стати
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кваліфікованим фахівцем даної галузі. Можна припустити, що такий стан
обумовлюється небажанням частини студентів працювати за
спеціальністю. Здобуття вищої освіти, на їхню думку, слугує засобом
працевлаштування в інших галузях господарства, або ж є засобом
самоствердження.
Для доповнення навчальної мотивації студентів вивчалися
мотиви відвідування занять (табл. 2). Адже лише свідоме ставлення до
занять дозволить студентові отримати необхідний обсяг знань, покращити
свою професійну підготовленість. Якщо ж студент відвідує заняття без
чіткої мети здобути ґрунтовні знання, то, звичайно, чекати від нього
високої активності марно.
Таблиця 2
Мотиви відвідування занять студентами
Перелік мотивів
Інтерес до конкретних фактів
Прагнення спілкуватися з товаришами
Прагнення уникати неприємностей, що пов’язані з пропусками занять
Інтерес до особистості викладача як людини, вченого
Прагнення отримати високі оцінки
Прагнення сумлінно виконувати всі вимоги вузу

Рангове місце
2
5
1
6
4
3

Результати анкетування свідчать, що для студентів головним
мотивом відвідування занять є прагнення уникати неприємностей,
пов’язаних із пропусками занять. Очевидно, навчаючись у вищому
закладі освіти, вони ще не ставлять перед собою мету отримувати
максимум інформації на кожному занятті.
Потрібно зазначити, що мотив завжди так чи інакше пов’язаний
з процесами пізнання: сприйняттям, мисленням, пам’яттю і мовою. Ось
чому ми говоримо, що мотиви, як потенційно пізнавальні (тобто здатні
стати пізнаннями) стимули поведінки, є тільки у людини.
Мотив “інтерес до конкретних фактів” показує зацікавленість
студентів до окремих предметів чи розділів. Бесіди зі студентами виявили,
що це залежить від якості викладання. Цікаве подання навчального
матеріалу підвищує інтерес і активність студентів.
Позитивним є й те, що високі рангові місця займають мотиви
сумлінного виконання вимог та прагнення отримати високі оцінки. Вони
можуть служити основою для поліпшення ефективності професійної
підготовки студентів.
Результати дослідження показують, що на якість навчальної
діяльності студентів істотно впливає рівень їх довузівської підготовки,
наявність навичок самостійної роботи та якість і своєчасність контролю.
Це підтверджує висловлювання багатьох дослідників і викладачів вузів
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про так званий “шкільний стереотип”, що властивий більшості студентів
у вищих закладах освіти.
Учитель сучасної школи повинен володіти системою глибоких
знань, які складають основу педагогічної діяльності. Специфіка
підготовки до педагогічної діяльності полягає в тому, що студент зразу
після закінчення вищого закладу освіти стає самостійним організатором
навчально-виховного процесу і повинен виконувати всі функції вчителя.
Тому зміст і характер теоретичної підготовленості, отриманої студентом
під час навчання, повинен відповідати рівню знань кваліфікованого
вчителя. Отже, завдання теоретичної підготовки студентів факультетів
та інститутів фізичної культури полягає у формуванні основ педагогічної
теорії та навичок їх застосування у практиці школи.
У наукових дослідженнях [6] система теоретичної підготовки
вчителя розглядається, виходячи із функцій педагогічної науки або із
структури педагогічної діяльності фахівця. В першу чергу, це
взаємозв’язок соціально-гуманітарних, психолого-педагогічних, медикобіологічних і спеціальних знань. Володіння системою таких знань
допомагає вчителю фізичної культури успішно виконувати свої
професійні функції і реалізовувати оздоровчі, освітні та виховні завдання.
Таким чином, система теоретичної підготовленості майбутніх учителів
фізичної культури розглядається як єдність чотирьох підсистем, які
існують самостійно і в той же час органічно взаємопов’язані і
взаємообумовлені.
Рівень теоретичних знань оцінювався за результатами
екзаменаційних сесій із соціально-гуманітарних, психологопедагогічних, медико-біологічних та спеціальних дисциплін. Середні
показники підготовленості подано в табл. 3.
Загалом найнижчий рівень знань студенти мають із соціальногуманітарних дисциплін (3,62 бала). Очевидно, у їх свідомості ці
дисципліни не мають важливого значення для майбутньої діяльності.
Крім того, враховуючи спрямованість спеціальностей, можна припустити,
що за цими дисциплінами вони мали нижчу початкову підготовленість.
Найвище (4,14 бала) у майбутніх учителів оцінено спеціальні
знання. Проводячи паралель з мотивами навчання такий стан цілком
закономірний і відповідає прагненням студентів.
На середньому рівні оцінено психолого-педагогічні та медикобіологічні знання. Дещо нижча оцінка з медико-біологічних дисциплін
зумовлена складністю навчального матеріалу, необхідністю точного
запам’ятовування багатьох назв і фактів.
Таким чином, загальний рівень теоретичної підготовленості
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майбутніх фахівців фізичної культури має значні резерви для підвищення.
Використання у процесі вивчення навчальних дисциплін професійних
ситуацій, з одного боку, підвищить емоційний фон занять, а з іншого, –
створить міцний фундамент кваліфікованого підходу до їх розв’язання.
Таблиця3
Рівень теоретичної підготовленості студентів
Напрямки знань
Соціальногуманітарні
Психологопедагогічні
Медикобіологічні
Спеціальні

Перелік навчальних
дисциплін
Філософія
Економічна теорія
Історія України
Психологія
Педагогіка
ТМФВ
Анатомія
Фізіологія
Спортивні ігри
Гімнастика
Легка атлетика
Плавання

Середня оцінка з
кожної дисципліни
X
Sx
3,59
0,05
3,41
3,86
3,84
3,97
4,13
3,94
3,77
4,18
4,09
4,16
4,12

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Середня оцінка з
напрямку знань
X
Sx
3,62

0,05

3,98

0,05

3,85

0,05

4,14

0,05

Педагогічна діяльність учителя реалізується сукупністю
різноманітних дій у певних педагогічних ситуаціях, які підпорядковані
навчально-виховним цілям і спрямовані на вирішення конкретних
педагогічних завдань, Упорядкована сукупність таких дій визначає
виконання певної педагогічної функції вчителя [6].
Усі педагогічні функції поділяють на дві групи. До першої
входять: орієнтаційна, розвиваюча, мобілізуюча (та, що стимулює
розвиток) та інформаційна функції, основою яких є дидактичні,
академічні, авторитарні, комунікативні здібності людини. У процесі
професійно-педагогічної підготовки вчителя треба діагностувати рівень
розвитку цих здібностей і цілеспрямовано формувати ті з них, прояв яких
виявився недостатнім.
Узагальнення матеріалів багатьох досліджень другої групи
(організаційно-структурних) функцій дозволяє визначити, що до неї
входять такі педагогічні функції: конструктивна, організаторська,
комунікативна і гностична (дослідницька).
Для реалізації педагогічних функцій учитель повинен володіти
педагогічними вміннями. Педагогічні вміння представляють собою
сукупність різноманітних дій учителя. Вони виявляють індивідуальні
особливості вчителя і свідчать про його предметно-професійну
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компетенцію.
Аналізуючи роботу сучасного вчителя фізичної культури, можна
виділити різні види його діяльності, зокрема: дидактичну, організаційну,
виховну, суспільну оздоровчу.
Враховуючи велику різноманітність умінь, нами, на основі
аналізу літературних джерел [2, 4], педагогічних спостережень та
практики роботи шкіл виділено 20 найбільш часто вживаних і необхідних
для розв’язання професійних ситуацій вчителя, які виникають у процесі
фізичного виховання.
Для якісного аналізу рівня розвитку вмінь, відповідно до функцій
учителя, ми їх класифікували на чотири групи: організаційні,
конструктивні, комунікативні та гностичні.
Крім цього, праця учителя фізичної культури пов’язана з
активною руховою діяльністю. У процесі навчальної роботи вчителю
необхідно демонструвати фізичні вправи, що вимагає певної фізичної
підготовленості. Тому до переліку зазначених груп умінь були додані
практичні, які передбачали виявлення технічної підготовленості студентів
із тих видів фізичних вправ, які входять до шкільної програми, а також
рівень розвитку фізичних якостей. Ці вміння, враховуючи зміст фізичної
культури, є необхідними в роботі фахівця.
Враховуючи спрямованість дослідження, особлива увага
зверталася на гностичні вміння, що об’єднували здібності до творчого
мислення, аналізу навчально-виховного процесу, висунення гіпотез,
виділення декількох варіантів розв’язання проблем і ситуацій.
Результати дослідження показали, що у студентів найкраще
сформовані практичні вміння (3,81 бала) (табл. 4). Практично всі студенти
володіють технікою фізичних вправ, необхідною для процесу навчання
у школі, прийомами допомоги і страхування учнів, чітко змінюють вихідні
положення під час вивчення вправ, уміють виконувати фізичні вправи в
легких і складних умовах. Дещо нижче (3,45 бала) оцінено організаційні
вміння. Виникають труднощі в організації навчальної діяльності учнів
на різних етапах уроку при використанні різних методів навчання,
поєднанні індивідуальної і групової діяльності, мобілізації класу і
окремих учнів на досягнення потрібного результату. Студенти
недостатньо чітко можуть вишикувати і перешикувати учнів під час уроку,
швидко підготувати місця для занять, організувати безпеку учнів при
виконанні фізичних вправ. Конструктивні та комунікативні вміння
сформовані ще нижче. Майбутні фахівці зазнають труднощів під час
вибору необхідних засобів, методів і форм навчання, при плануванні
навчально-виховного процесу у школі, передбаченні можливих труднощів
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учнів при виконанні рухових дій, недостатньо чітко встановлюють зв’язки
між уроками фізичної культури та окремим матеріалом. Такий стан
обумовлений тим, що під час практичних занять у вищих закладах освіти
цим видам діяльності приділяється недостатньо уваги.
Таблиця 4
Середні показники сформованості професійних
умінь у студентів (n = 68)
П е р е л ік п р о ф е с ій н и х
П
О
К
К
Г

р а к т и ч н і
р г а н із а ц ій н і
о н с т р у к т и в н і
о м у н ік а т и в н і
н о с т и ч н і

у м ін ь

О ц ін к а , б а л и
Х
S x
3 ,8 1
0 ,0 5
3 ,4 5
0 ,0 7
3 ,3 8
0 ,0 5
3 ,3 1
0 ,0 7
3 ,0 6
0 ,0 2

Низький рівень комунікативних умінь зумовлений недостатнім
самовизначенням позиції студентів щодо ролі своєї професійної
діяльності. Це самовизначення розкриває ставлення майбутніх учителів
до учнів і їх батьків, колег, керівництва школи. Крім того, предмети, що
вивчаються на факультетах та інститутах фізичної культури передбачають
оволодіння певною сумою знань або умінь. Водночас, практично жодна
дисципліна не спрямована на формування умінь точно і коротко
висловлювати свою точку зору, вміло обґрунтовувати її, встановлювати
з оточуючими дружні стосунки.
Найнижче у студентів оцінено гностичні вміння (середній бал –
3,06). Майбутні вчителі не можуть науково оцінювати педагогічні факти,
явища та процеси. Не вміють аналізувати, зіставляти, порівнювати,
узагальнювати. Внаслідок цього завдання не розв’язуються за логікою
педагогічного процесу, а спонтанно, інтуїтивно. Низький рівень
гностичних умінь зумовлений ще й тим, що вони базуються на
міжпредметних зв’язках.
Педагогічні вміння, сформовані на основі особистих здібностей
для виконання педагогічних функцій, лежать в основі педагогічної
майстерності.
Педагогічна майстерність визначається як мистецтво навчання
і виховання, що постійно вдосконалюється. Вона передбачає наявність
педагогічних здібностей, загальну культуру, компетентність, широку
освіченість, психологічну грамотність та методичну підготовку; здатність
зрозуміло викладати учням навчальний матеріал, робити його доступним
для дітей, викликати інтерес до предмета, активізувати учнів.
Усі названі компоненти майстерності проявляються не окремо,
а інтегрально, у діях і вчинках, в умінні розв’язувати професійні ситуації,
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що виникають у процесі фізичного виховання школярів.
Учитель фізичної культури має справу із цілісними і
комплексними завданнями, які постають у конкретних професійних
ситуаціях. Отже, зміст його підготовки до професійної діяльності з
фізичного виховання повинен складати системне оволодіння знаннями,
вміннями та навичками, в основі якої лежить єдність цілей, змісту,
методів, засобів і форм організації навчально-виховного процесу.
Висновки
1. Мотиви навчальної діяльності студентів досить різноманітні.
Найхарактернішими з них є: можливість підвищити рівень фізичної
підготовленості, бажання здобути вищу освіту, прагнення стати
кваліфікованим фахівцем.
2. Аналіз результатів експертних оцінок свідчить, що у майбутніх
учителів фізичної культури найнижче сформовані вміння здійснювати
аналітико-синтетичну діяльність, порівнювати, зіставляти й
узагальнювати, тобто вміння, які складають основу професійного
мислення.
Перспективи подальших досліджень. Розробка технології
формування у майбутніх учителів фізичної культури здатності
здійснювати аналітико-синтетичну діяльність.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
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МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ
НАРКОТИЗАЦІЇ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З ВАДАМИ
ІНТЕЛЕКТУ
Коган О.В.
Інститут соціальної реабілітації та розвитку дитини Кам’янецьПодільського державного університету
Анотація. Стаття присвячена проблемі щодо удосконалення профілактичних
технологій щодо дитячого та підліткового наркотизму в контексті гігієни,
валеології та фізичної культури.
Ключові слова: профілактичні технології, наркотики, фізична культура.
Анн отаци я. Ког ан О.В. Медико-педагогические а спекты профилактики
наркотизации у детей и подростков с нарушением интеллекта. Статья посвящена
проблеме усовершенствования профилактических технологий детской и
подростковой наркотизации в контексте гигиены, валеологии и физической
культуры.
Ключевые слова: профилактические технологии, наркотики, физическая культура.
Annotation. Kogan O.V. Medical - pedagogical aspects of preventive drugging of the
children and teenagers with the lacks of intelligence. Article is devoted to a problem
concerning children and teenage’s narcotism in a context of hygiene of valueology
and physical training.
Key words: preventive technologies, drugs, physical training.

Постановка проблеми. Створення умов для покращення
здоров’я підростаючого покоління, активізація та удосконалення системи
профілактичної діяльності не тільки в системі охорони здоров’я, а й в
закладах загальної та допоміжної освіти передбачають удосконалення
методів соціально-економічного стимулювання здорового способу життя,
трансформації гігієнічної, валеологічної освіти та фізичної культури у
державну систему перманентного навчання, що буде здійснюватись на
всіх етапах соціалізації особистості [1,4,5].
І одним з найважливіших завдань, що стоять перед закладами
системи освіти є імплементація ефективних програм сприяння здоров’ю
в систему безперервного навчання всіх верств учнівської молоді, в тому
числі дітей та підлітків з вадами інтелекту, як найменш захищеної в
соціальному плані когорти дитячого та підліткового популяційного
середовища [2,5].
І особливо гострою ця проблема постає у зв’язку з подальшою
глобалізацією наркотичної епідемії в нашій державі.
Виконане нами дослідження базувалось на основних принципах,
що викладені у Національній програмі „Освіта” (Україна ХХІ століття),
Указу Президента України “Про заходи щодо розвитку духовності,
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захисту моралі та формування здорового способу життя”, Міжгалузевої
комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002-2011 рр., Концепції
розвитку охорони здоров’я населення України, планів Проблемної
лабораторії Кам’янець-Подільського державного університету на 20022006 рр.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема дитячої
та підліткової адикції залишається невирішеною, не дивлячись на значні
досягнення сучасної науки [1,3,4,5,6]. Наркотизація охопила всі регіони
України і на думку більшості дослідників, загроза масової наркотизації
стає все більш реальною [1,5,6].
Одночасно, в більшості останніх досліджень та публікацій
наголошується про необхідність удосконалення профілактичних
технологій щодо попередження дитячої та підліткової наркотизації,
оскільки саме діти та підлітки поступово стають основним контингентом
споживачів психотропних речовин (наркотики, токсиканти).
Особливо гострою ця проблема останнім часом бачиться у
зв’язку із збільшенням вживання вищезгаданого класу речовин дітьми
та підлітками, що мають вади інтелекту [1,2,6].
Тому розробка диференційованих та адаптованих
превентологічних програм для дітей та підлітків з особливими потребами,
бачиться вкрай необхідною, що визначило актуальність нашого
дослідження.
Мета дослідження. Визначення особливостей виникнення та
перебігу дитячої та підліткової наркотизації у дітей та підлітків з вадами
інтелекту та наукове обґрунтування важливості удосконалення
превентологічного впливу на цей процес гігієнічних, валеологічних
заходів, фізичної культури та спорту.
Методи та організація дослідження. Дослі дження
виконувалось на протязі 2002-2003 років в навчальних закладах
спеціалізованої освіти для дітей та підлітків з вадами інтелекту
Хмельницької, Чернівецької областей та регіону Донбасу.
Загальна кількість осіб, що приймали участь у експерименті
склала 320 дітей та підлітків.
Використовувались якісні та кількісні методи дослідження:
соціально-гігієнічні, патопсихологічні: анкетування, інтерв’ювання,
психологічне тестування з використанням закритих та відкритих анкет,
методи фокусних та номінальних груп, структурних інтерв’ю, вивчення
випадків, методики Айзенка, Тейлора, Лічка, Спілбергера-Ханіна,
методики САН. Також в дослідженні ми вивчали сучасний стан
профілактичної діяльності в закладах системи освіти, а також рівень
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підготовки майбутніх педагогічних працівників щодо знань сучасних
наркологічних проблем. Опитано 120 студентів першого та останнього
курсу, що навчаються у вищих педагогічних навчальних закладах Ш та
ІV рівня акредитації.
Результати досліджень. Аналіз наукової літератури та дані
отримані в результаті власних досліджень свідчать, що в Україні невпинно
зростає кількість осіб, які систематично вживають психотропні речовини
[1,4,5,6]. Спостерігається значне омолодження контингенту
наркозалежних дітей та підлітків з одночасним розширенням спектру
вживаних наркотиків та токсикантів. Середній вік початку дитячої та
підліткової наркотизації становить 12,6±0,2 роки, що практично (Р>0,01)
не відрізняється від даних наукових джерел 12,8±0,2 [1].
На якісні структуру наркотизації впливають регіональні
особливості. Незважаючи на абсолютно більші показники загальної
кількості наркозалежних неповнолітніх в регіоні Донбасу у порівнянні з
західним регіоном, спектр вживаних психотропних препаратів в останніх
достовірно ширший (Р<0,01).
Так, в регіоні Донбасу основними токсикантами залишаються
канабіоїди та опіоїди, а в західному регіоні поступово на “провідні” ролі
виходять сучасні наркотичні речовини: психоделітики,
психостимулятори, героїн, синтетичні психотропні речовини.
Надавши характеристику загальним особливостям дитячої та
підліткової адикції, слід зупинитись на особливостях психічних.
Проводячи дослідження серед категорії неповнолітніх з вадами
інтелекту ми встановили, що регіональні особливості на якісний характер
наркотизації не впливають. В регіонах, де здійснювалось дослідження
основними токсикантами, що використовуються є “кустарні” опіоїди та
канабіоїди (вулична маріхуана). Але на відміну від підлітків, що не мали
в преморбідному стані порушень у психічному стані для підсилення
токсикоманічного ефекту, дана категорія неповнолітніх широко
використовує етиловий алкоголь, що необхідно враховувати в
профілактичний діяльності.
Зважаючи на те, що більшість наукових досліджень наголошує
на пріоритетності первинної профілактики дитячої та підліткової
наркотизації нами здійснений аналіз превентологічних програм, що
використовуються в навчальних закладах.
Встановлено, що в більшості випадків вони є недосконалими та
не відповідають вимогам часу, тому діти та підлітки практично нічого
не знають ні про наркоманію та токсикоманію, ні про її наслідки. Це
стосується практично всіх типів навчальних закладів.
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Особливо яскраво це спостерігається в загальноосвітніх школах,
що розташовані в невеликих містах та сільській місцевості. Стосовно ж
шкіл, де навчаються діти з особливими потребами то профілактична
діяльність в переважній більшості взагалі не проводиться або має
епізодичний характер. На нашу думку це пояснюється недостатнім рівнем
гігієнічної та валеологічної підготовки майбутніх і діючих педагогів з
сучасних питань наркології. Особливо це стосується вчителів фізичної
культури, валеології, безпеки життєдіяльності, шкільних психологів,
дефектологів.
Стосовно вчителів фізичної культури наукові дані та результати
наших досліджень свідчать, що саме вони можуть найбільш реально
сприяти зменшенню кількості неповнолітніх, що вживають психотропні
речовини [2,3,4]. Це пов’язано з тим, що фізична культура і спорт є
найбільш ефективним та кошторисоневитратним засобом, який може
стати основою створення превентологічних програм для дітей та підлітків
з вадами інтелекту.
Тому за аксіому слід вважати те, що проблема дитячої та
підліткової адикції зокрема такий її прояв як наркотизація є комплексною.
Вирішення її потребує також комплексного підходу не тільки з
залученням психологів та дефектологів, а й вчителів фізичної культури.
Висновки. Комплексне дослідження базувалось на нагальній
необхідності формування різноманітних заходів щодо активації
первинної профілактики дитячої та підліткової наркотизації серед дітей
та підлітків з вадами інтелекту засобами валеологічного, гігієнічного
виховання та фізичної культури і спорту.
За необхідне у подальших дослідженнях вважаємо розробку
медико-педагогічних технологій щодо удосконалення наркологічної
підготовки майбутніх вчителів всіх спеціальностей, особливо валеологів,
дефектологів та спеціалістів з фізичної культури, надання їм адекватної
інформації щодо наркологічних проблем, озброєння їх конкретними
психотехнічними та психотерапевтичними методиками та засобами
формування альтернативних вживанню наркотичних речовин захоплень.
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ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО СИСТЕМАТИЧНИХ
САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ
Котов Є.О.
Севастопольський державний технічний університет
Анотація. У статті висвітлено програму залучення студентів до самостійних
занять фізичними вправами. Подано співвідношення засобів фізичного
ви хов анн я, пульсові режими фізич них на ван тажень відповідно до
морфофункціональних особливостей молоді.
Ключові слова: фізичні вправи, студенти, самостійні заняття.
Ан нотаци я. Котов Е.О. Прив леч ени я студентов к систематич еским
самостоятельным занятиям физическими упражнениями. В статье освещено
программу приобщения студентов к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями. Предложено соотношение средств физического воспитания,
пульсовые режи мы физи ческих на грузок в соответств ии к морфофункциональным особенностям молодежи.
Ключевые слова: физические упражнения, самостоятельные занятия, студенты.
Annotation. Kotov E. The enlist of the students into the self-dependent work by the
physical exercises. The programme of the students enlist into the self-dependent studies
by the physical exercises is reflected in the article. The article deals with the correlation
of the physical bringing means, the pulse rabes of the physical training amount of
work concerning to the morphological-functional peculiaries of the youth.
Key words: physical exercises, students, self-dependent studies.

Постановка проблеми. Науковими дослідженнями доведено,
що систематичні заняття фізичними вправами підвищують
нервовопсихічну стійкість до емоціональних стресів, підтримують
розумову працездатність на оптимальному рівні, сприяють підвищенню
успішності студентів. Проте обов’язкових занять фізичними вправами
недостатньо для підвищення фізичного стану молоді. Тому, гостро постає
проблема розробки технології формування у студентів потреб до
самостійних занять фізичними вправами.
Робота виконана згідно Зведеного плану науково-дослідної
роботи у сфері фізичної культури та спорту на 2001-2005 рр. Державного
комітету молодіжної політики, спорту і туризму України за темою
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“Оптимізація фізкультурно-оздоровчої роботи у навчальних закладах на
основі диференційованого підходу з урахуванням темпів біологічного і
морфофункціонального розвитку”.
Аналіз останніх досліджень. У науково-методичній літературі
постійно звертається увага на необхідність самостійних занять фізичними
вправами [1,2,4]. Розроблені окремі методики для самостійного
виконання фізичних вправ [1,5]. Водночас в них не розроблено
технологію підготовки студентів до самостійних занять фізичними
вправами, що обумовило актуальність дослідження.
Ціль роботи полягає у розробці технології залучення студентів
до самостійних занять фізичними вправами.
Виклад основного матеріалу. В процесі формування у студентів
вмінь самостійно займатися фізичними вправами ми керувалися
рекомендаціями Б.М.Шияна [5]: пропонували вправи для самостійного
виконання тільки після того, як вони будуть добре засвоєні на занятті в
присутності викладача. Доводили до свідомості студентської молоді, що
досягти помітних результатів можна лише за умови тривалих і
наполегливих тренувань; для самостійного виконання фізичних вправ з
метою вдосконалення або розвитку фізичних якостей ознайомили
студентів з методами контролю власних дій та оцінки правильності їх
виконання; центральним моментом навчання самостійно займатися
фізичними вправами було формування вмінь і навичок в організації й
методиці самостійної діяльності; спрямовували їхню самостійну роботу
не тільки на всебічний розвиток, а й на професійний зміст їхніх занять.
Перспективне планування самостійних занять здійснюється:
студентами під керівництвом викладача з метою визначення
послідовності вирішення завдань оволодіння технікою різноманітних
фізичних вправ і підвищення рівня функціональної підготовленості
студентів. Документи планування розроблюються на підставі програми
з фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів.
Перспективне планування самостійних занять доцільно розробляти на
весь період навчання, тобто на п’ять років, В залежності від стану
здоров’я, медичної групи, вихідного рівня фізичної і спортивно-технічної
підготовленості студенти планують досягнення результатів в процесі
навчання у вузі.
Планування самостійних занять фізичними вправами
спрямовано на досягнення єдиної мети, що полягає у зміцненні здоров’я,
підтримки високого рівня фізичної і розумової працездатності. Під час
планування й проведення багаторічних занять за основу необхідно брати
річний тренувальний цикл. Студентам при плануванні і проведенні
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самостійних занять необхідно враховувати, що в період підготовки й
складання іспитів їх інтенсивність й об’єм доцільно дещо зменшувати.
Багаторічне перспективне планування повинно передбачати
збільшення об’єму, інтенсивності й загального тренувального
навантаження в порівнянні з минулим навчальним роком. Розробку й
корекцію планів: перспективного й річного, а також на період, етап й
мікроцикл тренувальних занять, необхідно здійснювати з врахуванням
індивідуальних особливостей студентів та динаміки показників стану
здоров’я, фізичної і спортивної підготовленості. Індивідуальні комплекси
фізичних вправ, підібрані для виконання в домашніх умовах, повинні
викликати у студентів особистий інтерес і позитивні емоції, комплексно
впливати на рухові функції. Суттєвим і дієвим каналом зв’язку
самостійної роботи і роботи на практичних занять з фізичного виховання,
що допомагає об’єднати їх у єдиний навчально-виховний процес, є
перевірка виконаних запланованих тренувальних завдань. Вона можлива
лише за умови планування й обліку певних результатів, до яких прагне
студент й викладач у спільній праці. На основі аналіз науково-методичної
літератури встановлено, що сьогодні фахівці з фізичного виховання
накопичили багато варіантів такого і обліку. Багато з них схиляється до
необхідності ведення із фізичної культури. Вони нерідко поєднуються з
журналами самоконтролю і містять: дані результатів тестування
(вихідних, поетапних, підсумкових), інформацію про необхідний рівень
знань, навчальні нормативи, досягти, зміст тренувальних завдань із
рекомендаціями тижневих навантажень і кількісних показників на оцінку
в кожному семестрі. В процесі експериментальної роботи
використовувався „Щоденник здоров’я”, який розроблено О.Д. Дубогай
[1]. Доцільність використання щоденника здоров’я полягає в отриманні
достовірної комплексної інформації і об’єктивної оцінки на всіх етапах
самостійних занять студентів.
Організація і структура самостійних занять передбачали
комплексний розвиток провідних функціональних систем і фізичних
якостей організму. Встановлено, що досягнути оздоровчого ефекту в
процесі самостійного виконання фізичних вправ можна лише при
дотриманні основних принципів: поступовості, систематичності,
адекватності і різнобічної спрямованості тренувань.
Відповідно до рекомендацій Л.Я.Іващенко [3] щодо самостійних
занять фізичними вправами, дотримуючись принципів дозування
навантажень ми розробили оптимальні пульсові режими студентів під
час різних навантажень (табл. 1).
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Таблиця 1
Пульсові режими для самостійних занять студентів циклічними
вправами
Стать

Гранично
допустимий

Для
відновлюючих
навантажень

10 хв.

20 хв.

30 хв.

40 хв.

50 хв.

60 хв.

Жінки

202

120

177

167

157

147

137

127

Чоловіки

202

130

180

172

162

152

142

132

Для навантажень тренувального характеру

Результати, подані в таблиці, показують, що граничне
допустимий пульс у студентів не повинен перевищувати 202 уд/хв.
Пульсовий режим для відновлювальних навантажень (туризм, їзда на
велосипеді, веслування тощо) не повинен перевищувати 120 уд/хв (для
дівчат) і 130 уд/хв (для юнаків).
Пульсовий режим для навантажень тренувального характеру
різний в залежності від тривалості виконання фізичної вправи.
Наприклад, для 20-хвилинного навантаження пульсовий режим повинен
лежати в межах 167 уд/хв для дівчат, 172 уд/хв - для юнаків, а для 50хвилинного - відповідно 137, 142уд/хв.
У сучасних умовах використовують, як правило, три варіанти
основних фізкультурно-оздоровчих програм. Перший варіант програм
передбачає використання фізичних вправ переважно циклічного
характеру, які проводяться неперервним методом протягом 10-30 хв. з
потужністю 60-70% від максимального споживання кисню. Встановлено,
що люди з оптимальним рівнем витривалості значно менше піддані
серцево-судинним захворюванням, хворобам легень, ожирінню, діабету.
Проте підвищення витривалості вище оптимального рівня не призводить
до подальшого зниження захворюваності. Навпаки, високий рівень
витривалості, що дозволяє успішно виступати на стаєрських і
марафонських дистанціях, часто викликає хвороби опорно-рухового
апарату, знижує імунну систему організму і тим самим послаблює
стійкість організму до інфекційних захворювань. Тому фізичні вправи,
що розвивають витривалість, чітко дозувалися відповідно до фізичного
стану студентів.
Залежно від інтересів, пори року, технічного оснащення кожний
підбирає певний вид фізичної вправи і тренується три рази на тиждень.
Для розвитку загальної витривалості ми пропонували найрізноманітніші
фізичні вправи та їх комплекси, що відповідають таким вимогам:
1. Відносно проста техніка виконання.
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2. Активне функціонування переважної більшості скелетних
м’язів.
3. Можливість дозування та регулювання тренувального
навантаження.
Для розвитку витривалості під час самостійних занять ми
рекомендували застосовувати рівномірний метод тренування. Переваги
цього методу полягають у тому, що оптимальні фізичні навантаження
вдосконалюють стійкість органів і систем, значно поліпшують
працездатність серцево-судинної і дихальної систем, позитивно
впливають на загальний стан здоров’я.
З метою підвищення аеробної витривалості необхідно
застосовувати метод суворо регламентованих вправ з інтервальним
навантаженням,, Інтенсивність роботи сприяє росту частоти серцевосудинних скорочень (160-170 уд/хв) до закінчення вправи, інтервал;
відпочинку 1-3 хвилини. Раціональне харчування, вітамінізація, відмова
від шкідливих звичок, гігієнічно обґрунтований режим праці і відпочинку,
правильно організовані заняття фізичними вправами сприяють
найшвидшому виведенню радіонуклідів із організму, зниженню
захворюваності, покращанню фізичного стану організму, підвищенню
розумової та фізичної працездатності. Разом з тим, відіграючи в цілому
позитивний вплив на стан здоров’я, заняття фізичними вправами при
непомірному дозуванні, відсутності суворої регламентації можуть
супроводжуватися і негативним ефектом. Вивченням; стану і розвитку
аеробних можливостей різних груп населення займалось багато авторів.
Так, Л.Я.Іващенко вважає, що для осіб з відносно низьким; рівнем
фізичного стану повинні переважати вправи аеробного характеру на
одному занятті, і раціональним співвідношенням засобів є (60% загальної
і 40% спеціальної спрямованості) тобто навантаження спрямовані, в
основному, на розвиток загальної витривалості (10-хвилинний біг). Через
низький рівень фізичного стану і стану здоров’я студентів основний метод
розвитку витривалості - інтервальний (пробігання 600 метрових відрізків
2-5 разів з інтервалами 2 хв., інтенсивністю навантаження 50°60% від
максимального споживання кисню, темп 2,5-3 хв.).
В процесі складання комплексу самостійних занять фізичними
вправами з метою розвитку загальної витривалості були використані
методики:
- оздоровчого бігу Кеннета Купера;
- оздоровчого бігу Гіббса;
- оздоровчого бігу Альберта Волленберга;
- оздоровчого бігу А.Астранда й К.Родала.
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Другий варіант фізкультурно-оздоровчих програмі
передбачає використання вправ швидкісно-силового і силового
характеру. Величина навантаження досягає 80-85% від максимальних
величин. Кількість вправ не перевищує 5-10, а дозування — 3-6 повторів.
У третьому варіанті використовують комплексний підхід, який
передбачає поєднання різноманітних навантажень, які залучають до
роботи як можна більше м’язів, що забезпечує вдосконалення органів і
систем студента та всебічний фізичний розвиток.
На наш погляд, у в програму самостійних занять фізичними
вправами студентів доцільно застосовувати третій варіант оздоровчих
програм. Це зумовлюється; такими положеннями:
1. Протягом досить тривалого часу є змога виконувати
різноманітні вправи, змінювати навантаження, раціонально чергувати
навантаження і відпочинок.
2. Заняття однією фізичною вправою на початкових етапах
тренування шляхом розвитку окремих фізичних якостей підвищує
загальний рівень здоров’я і працездатності. В подальшому це призводить
до значного підвищення рівня певної фізичної якості, але суттєвого
зниження надійності інших систем і ланок організму.
3. Недостатнє навантаження одних органів і систем організму
та надмірне перевантаження інших, що спостерігається під час
однобічного тренування, призводить до атрофії або передчасного зносу
перших. Прикладом цього є підвищений відсоток захворювань людей,
які тривалий час займалися одним видом спорту.
4. Оздоровчі заняття з різною спрямованістю засобів залучають
до роботи велику кількість м’язів, що забезпечує різнобічний фізичний
розвиток людини, вдосконалення всіх його органів і систем. Зміна
спрямованості фізичного навантаження є специфічним подразником, на
який організм відповідає комплексом захисних реакцій.
Для того, щоб процес комплексного самостійного тренування
давав найкращий результат, забезпечуючи високий рівень здоров’я,
необхідно раціонально поєднувати засоби різної спрямованості. Дуже
важливо визначити співвідношення засобів оздоровчого тренування як
на одному занятті, так і на більш тривалі проміжки часу. Схоластичне
застосування з процесі самостійних занять різних засобів не тільки не
сприяє зросту працездатності, але й може негативно вплинути на стан
здоров’я. В цьому випадку організм; сприймає навантаження як
випадковий фактор і не відповідає на нього процесами пристосування.
Тільки після багаторазового ритмічного повторення навантаження
певного спрямування, коли нервова система сприймає його, встановлює,
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що цей режим є закономірністю, в організмі активно починають
проходити морфофункціональні процеси. В подальшому, коли організм
пристосовується до постійного навантаження, адаптаційні процеси
починають слабнути. Враховуючи ці положення, ми розробили
співвідношення засобів різної спрямованості для самостійних занять
студентів (табл. 2).
Таблиця 2
Співвідношення засобів різної спрямованості у процесі самостійних
занять фізичними вправами студентів
Спрямованість вправ
Витривалість (аеробний режим роботи)
Сила і силова витривалість
Швидкість і швидкісна витривалість
Спритність
Гнучкість

Відсоток від загальної тривалості знань
30
40
5
5
10

Як видно з таблиці, найбільший відсоток часу стосовно до
загальної тривалості занять припадає на розвиток витривалості, сили і
силової витривалості. Першочергова роль в оздоровчому тренуванні
належить силовим вправам, що формують необхідну м’язову масу, яка
функціонально забезпечує не тільки рухи тіла, але й виробництво енергії.
М’язова система забезпечує корсетну функцію всіх органів і
систем організму. Недостатня кількість м’язових тканин призводить до
розвитку хвороб обміну речовин - діабету, ожиріння, атеросклерозу,
гіпертрофічної хвороби. Недостатня корсетна функція може проявитися,
в першу чергу, через хвороби хребта — порушенням постави,
плоскостопістю, порушенням функцій органів черевної порожнини тощо.
Силові навантаження позитивно впливають на стан здоров’я,
працездатність, витривалість, спритність, швидкість. Так, неврози,
психоемоційні перевантаження, труднощі в адаптації до умов життя у
людей із слабкою фізичною силою виникають в п’ять разів частіше ніж
з осіб із добре розвиненою м’язовою системою. Систематичні силові
навантаження є хорошим засобом стимуляції адаптаційних механізмів
організму, затримки процесів старіння. Тому оптимальний рівень
розвитку сили є дієвим фактором попередження цих захворювань і
забезпечення локомоторної та енергоутворюючої функцій організму.
Друга, не менш важлива причина використання великої кількості
силових і швидкісно-силових вправ, зумовлена прагненням юнаків мати
хорошу будову тіла. Саме цей естетичний мотив є значно дієвішим
стимулом до самостійних і систематичних занять, ніж навіть міркування
щодо міцного здоров’я. Таким чином, велике оздоровче значення силових
вправ і. позитивна мотивація юнаків до них, з одного боку, та
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диспропорція; розвитку м’язів студентів, — з іншого, і зумовили вибір
силових вправ.
Застосування комплексів спеціальних силових вправ з
обтяженою вагою 30-50% від максимальної сприяє значному підвищенню
швидкісних можливостей (до 18%), Використання обтяжень вагою 7090% від максимальної призводить до пропорційного розвитку
швидкісних, силових, швидкісно-силових якостей. До того ж
застосування цієї програми забезпечує постійне збереження досягнутого
рівня швидкісно-силової підготовки,
Необхідно також констатувати, що зважаючи на особливості
фізичного стану студентів, ми розробили дозування силових навантажень
(табл.3).
Таблиця 3
Дозування навантажень для розвитку сили у студентів з різним
рівнем фізичного стану
Рівень
фізичного
стану
Низький
Середній
Високий

Величина обтяження
(максимальна кількість
повторень), разів
8 – 12
10 – 15
15 - 25

Кількість підходів,
разів
5–6
4–5
3-4

Тривалість
відпочинку між
серіями, хв.
1,5 – 3,0
1,0 – 2,0
0,5 – 1,0

Темп виконання
повільний, середній
середній
швидкий

Для збільшення м’язової сили студентів з низьким рівнем
фізичного стану рекомендується виконувати атлетичні вправи в 5 – 6
підходах. Кожна вправа повторюється 8 – 12 разів, тривалість відпочинку
між серіями 1,5 – 3,0 хв. Вправи виконуються у повільному і середньому
темпах (режим збільшення м’язової маси).
Студентам з середнім рівнем фізичного стану рекомендується
для самостійного виконання вправи у 4 – 5 підходах з величиною
обтяжень 10 – 15 разів і тривалістю відпочинку 1,0 – 2,0 хв. Темп
виконання – середній.
Методика розвитку сили для представників з високим рівнем
фізичного стану дещо відрізняється: кількість підходів зменшується до
3 – 4 разів, а кількість повторень збільшується до 15 – 25 разів. Вправи
рекомендується виконувати у швидкому темпі з тривалістю перерв між
підходами 30-60 сек. Потрібно зауважити, що зміна темпу силових вправ,
чергування їх із вправами н гнучкість і розслаблення між підходами,
складають великі можливості для вдосконалення рухового і
вестибулярного апарату. В свою чергу, комплекси силових вправ доцільно
чергували з оптимальними циклічними і швидкісними вправами, що
обумовлюють хороший ефект розвитку витривалості.
Орієнтовний розподіл засобів оздоровчого комплексного
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тренування студентів протягом тижня подано в табл. 4.
Таблиця 4
Розподіл засобів оздоровчого тренування студентів
Дні тижня
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
Субота

Спрямованість вправ
Витривалість, спритність
Силові і швидкісно-силові якості,
швидкість, гнучкість
Витривалість, спритність
Силові і швидкісно-силові якості,
швидкість
Витривалість, швидкісна витривалість
Силові якості, спритність гнучкість

Методи
Рівномірний, повторний, ігровий
Повторний, ігровий
Рівномірний, перемінний, повторний, ігровий
Повторний, ігровий
Рівномірний, повторний, інтервальний
Повторний, перемінний, ігровий

В залежності від індивідуальних можливостей, а також графіку
навчання набір вправ дозволяє дещо змінювати. Водночас спрямованість
і черговість вправ були постійно. Таким чином запропонована технологія
підготовки студентів до самостійних занять фізичними вправами є
комплексною, з використанням великої кількості засобів і методів впливу
зорієнтованих на особистість студента.
Висновки
Залучення студентів до самостійних занять фізичними вправами
передбачає застосування комплексу виховних впливів, розробки
програми занять, співвідношення засобів тренування, дозування
навантажень.
Перспективи подальших досліджень. Розробка змісту
фізичного виховання студентів в залежності від інтересів та потреб
студентів.
1.

2.

3.
4.

5.
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ТВОРАХ
АНТИЧНИХ ФІЛОСОФІВ
Олещук В.В.
Волинський державний університет імені Лесі Українки
Анотація. У статті висвітлено зміст патріотичного виховання молоді. Подано
погляди видатних античних філософів щодо сутності патріотичного виховання
особистості.
Ключові слова: патріотичне виховання, античні філософи, молодь.
Аннотация. Олещук В.В. Патриотическое воспитание в сочинениях античных
философов. В статье освещено содержание патриотического воспитания
молодежи. Представлено взгляды выдающихся античных философов о сущности
патриотического воспитания личности.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, античные философы, молодежь.
Annotation. Oleshchuk V.V. Patriotic education in the works of the ancient
philosophers. The article conveys the essence of the patriotic education of the youth.
It reflects the ancient philosophers’ vision of the main sense of patriotic education.
Key words: patriotic education, ancient philosophers, youth.

Постановка проблеми. Об’єктивні закономірності соціальноекономічного і політичного життя в Україні сприяли переходу до нових
освітніх вимог, виховання національної свідомості та самосвідомості.
Особливу роль у цьому відіграє формування патріотичних рис, посилення
впливу соціально-педагогічних факторів на розвиток особистості
спеціаліста як суб“єкта соціальної і духовної творчості. Необхідність
дослідження основ патріотичного виховання дітей і молоді, виявлення
та обґрунтування найважливіших аспектів, які впливають на цей процес,
розробки механізму реалізації педагогічних аспектів цієї проблеми
відповідає сучасним вимогам Державної національної програми “Освіта”
(“Україна ХХІ століття”), Закону України “Про освіту”.
Важливість обґрунтування соціально-гуманістичних та
теоретичних аспектів патріотичного виховання особистості в
загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах зумовлена
демократизацією держави й подоланням недоліків авторитарності.
Сучасні умови соціально-економічної та духовної кризи нашого
суспільства вимагають по-новому оцінити проблеми підготовки
висококваліфікованих фахівців.
В епоху відродження вищої школи в Україні, культурноісторичних цінностей нашого народу, його традицій і звичаїв, глибокого
осмислення взаємозв“язків національного й загальнолюдського, відмови
від багатьох догм відбуваються складні, неоднозначні процеси у
свідомості як окремої особистості, так і всього народу, складаються
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сприятливі умови для формування високих патріотичних школярів.
Система патріотичного виховання особистості – це об“єднання
певних ланок її професійного становлення для проведення відповідної
виховної роботи. Якісна її реалізація потребує нового типу
висококваліфікованих кадрів. Це широко освічені гуманісти – інтелігенти,
професіонали, внутрішньо розкуті, з новим мисленням, зорієнтовані на
особистість як найвищу цінність.
Робота виконана відповідно до науково-дослідної роботи 17-97
Волинського державного університету імені Лесі Українки
“Закономірності виникнення і розвитку фізичного виховання в Україні”
(номер держреєстрації 0196 U 006624).
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Патріотичне
виховання дітей і молоді було предметом багатьох наукових досліджень
[2, 4, 7]. В них розроблено загально-дидактичні основи формування
патріотичних якостей [6, 8], основні підходи до патріотичного виховання
фахівців окремих спеціальностей [2, 3, 10]. Водночас, практично не
проводилося вивчення історичних аспектів патріотичного виховання.
Мета роботи полягає у вивченні спадщини патріотичного
виховання у творах античних філософів.
Виклад основного матеріалу. Стародавня Греція складалась в
IV – VI столітті н.е. із багатьох невеликих міст – держав (полісів).
Найбільш впливовими серед них були Лаконія з головним містом
Спартою і Аттіка – з Афінами. У кожній із них склалися свої системи
виховання: спартанська й афінська. Вони визначалися потребами
рабовласницького суспільства, а відрізнялися особливостями
економічного й політичного розвитку, станом культури.
У грецьких містах-державах проявилося прагнення до
теоретичного осмислення набутого досвіду. Вчені намагались
обґрунтувати процес виховання як розвиток людської особистості. Так у
Стародавній Греції зароджуються перші педагогічні теорії, які
ґрунтуються на узагальненні існуючої практики особистості. Серед їх
авторів виділяється, насамперед, Сократ, Платон, Арістотель і Демокріт,
які залишили людству глибокі думки про виховну цінність освіти й
патріотичні підходи до виховання [1, 5, 9, 11].
Вагомий внесок у розвиток цих проблем зробив Сократ (469–
399 рр. до н.е.) який усе своє життя присвятив філософській творчості й
педагогічній діяльності. Він не написав жодного твору, а тому основним
джерелом повідомлень про його вчення є праці учнів цього філософа
Платона і Ксенофонта.
На перший план Сократ висував моральні цінності й вважав їх
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головним скарбом людського буття. Сократ не пропонував зробити своїх
учнів схожими на себе, не ізолював їх від середовища, занять, способу
життя, звичаїв їх народу. Він був противником всіляких актів насилля
над вихованцями, вважав, що виховання особистості через
доброчесність дає можливість їй вчитися самостійно в пошуку істини,
добра і краси.
Гіпотези Сократа про добру природу людини й розвиток її
здібностей завжди слугуватимуть дійовим стимулом засвоєння
патріотичного знання, теорії виховання особистості.
В історії античної педагогіки визначне місце належить учневі
Сократа - філософу та родоначальнику об“єктивного ідеалізму Платону
(427 – 347 рр. до н.е.), який протягом кількох десятиріч займався
педагогічною діяльністю в заснованій ним в Афінах при гімназії
своєрідній школі для бажаючих займатися філософією.
Свої думки про роль і значення виховання Платон виклав у
головних працях “Держава”, “Закони”. Він вважав, що виховання є
бездоганним джерелом, на шляху якого стоїть складна й багатогранна
природа людини, у якій нерозривно пов`язані світло і темрява, добро і
зло. Метою життя людини, на думку Платона, повинна бути турбота
про зміцнення доброго начала в душі. Платон прагнув у своїй
педагогічній системі поєднувати риси афінського та спартанського
формування особистостей, нерозриваючи фізичного розвитку дитини від
духовного. Здоровий глузд, справедливість і доброта повинні стати метою
життя вихователя як наставника молодого покоління.
Не втрачають актуальності гуманістичні підходи мислителя
щодо виховного значення гри, позитивного прикладу особистості вчителя
на формування молодого покоління, забезпечення нерозривного зв“язку
духовного, фізичного розвитку.
Серед видатних діячів світової науки почесне місце займає
вчений-енциклопедист, учень Платона, Арістотель (384–322 рр. до н.е.).
Його життя і діяльність припали на епоху значних соціальних і
політичних потрясінь, викликаних загостренням класових суперечностей
між рабами й рабовласниками, тривалими виснажливими війнами між
античними державами.
Це наклало свій відбиток на суспільно-політичні, філософські
й педагогічні погляди мислителя. Він, як і його вчитель Платон, не лише
пропагував “любомудрість”, а й прагнув перетворити філософію в засіб
формування людської особистості. Про це свідчить і педагогічна
діяльність Арістотеля в “платонівській академії”, і його посада вихователя
царя Олександра Македонського, праця викладача й дослідника у
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створеній ним школі “лікеї”. Свої педагогічні погляди вчений виклав у
“Нікомаховій етиці”, “Великій етиці”, “Політиці”, а також в “Афінській
політиці”, “Метафізиці” і “Органоні”.
Він створив власну філософську систему й на її основі
обґрунтував свої педагогічні концепції. Формування особистості, на його
думку, полягає в розвитку вищих сторін душі – розумовій і вольовій.
Арістотель розвинув теорію виховання “вільнонароджених громадян”,
вважаючи, що людина від природи дістає лише зародки здібностей, які
може розвинути виховання, а тому у формуванні особистості ми повинні
йти з природою, тісно поєднуючи фізичне, моральне й розумове
виховання особистості.
Патріотична свідомість педагогічної спадщини вченого добре
простежується в підході до визначення мети людського життя – прагнути
до земного щастя. Навчання і виховання Арістотель розглядав як
специфічну форму творчої діяльності людей, тісно пов“язував її з
ученням про державу й політику через основи психології й етики.
Серед активних педагогічних впливів на молодь він визначав
дві тріади: “держава-сім`я-виховання” та “політика-закон-особа”. Метою
їх дії Арістотель вважав вироблення прагнення до вдосконалення
громадянина. Врахування двох тріад є найпростішим елементом у
закладенні основ технології формування особистості. Мислитель вважав,
що турбота про виховання повинна бути пріоритетом держави, а не
справою приватної ініціативи, про що наголошується в його знаменитій
праці “Політика”. Отже, Арістотель надавав великого значення
формуванню доброчесностей суспільством, приділяв достатньо уваги
сімейному вихованню в утвердженні гуманізму в особистості.
У працях “Велика етика” і “Нікомахова етика” Арістотель
зазначає, що для формування доброчесності необхідно розвивати розум
і волю, пропонував навчати й виховувати дітей у домашніх умовах,
поєднуючи приємне поєднання часу з корисними привчаннями.
Педагогічна система вченого, заснована на ідеї всебічного розвитку, була
провідною в педагогічній думці античного світу.
Педагогічні погляди Арістотеля були актуальними в різні епохи
та часи і стали джерелом філософсько-етичних і педагогічних концепцій
багатьох зарубіжних та вітчизняних теоретиків і практиків у розвитку
вищої освіти.
Вершиною старогрецької думки є погляди видатного філософаматеріаліста, вченого-енциклопедиста Демокріта (460–370 рр. до н.е.).
За свідченням стародавніх істориків, письменників, мислителю належало
понад 70 праць. На жаль, із них повністю не збереглося жодної, дійшли
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лише фрагменти, серед них є дуже багато цікавих думок про патріотичне
виховання.
Висновки
Патріотичне виховання було в центрі уваги античних філософів.
В їх роботах звеличувалося прагнення захищати свою землю, надбання
свого народу, бути мужнім, вихованим та освіченим.
Подальших досліджень потребують проблеми взаємозв’язку
патріотичного з іншими сторонами виховання.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРІЛЬБИ ПО РУХОМИХ МІШЕНЯХ
Павлюк Є.О.
Львівський державний інститут фізичної культури
Анотація. Запропоновано метод удосконалення спортивної стрільби по рухомих
мішенях шляхом візуалізації параметрів результативних та безрезультатних
компонентів прицільної поводки зброї, що раніше не було відомо і не зафіксовано
у науковій літературі та практиці.
Ключові слова: спорт, стрільба, рухома мішень, поводка, компонент.
Аннотация. Павлюк Е. А. Совершенствование стрельбы по движущимся
мишеням. Предложен метод совершенствования спортивной стрельбы по
движущимся мишеням путем визуализации параметров результативных и
безрезультатных компонентов прицельной поводки оружия, что ранее не было
известно и не зафиксировано в литературе.
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Ключевые слова: спорт, стрельба, движущаяся мишень, компонент.
Annotation. Pavlyuk E. A. Improvement of the shooting on driving dartboard. The
Offered method of the improvement of the athletic shooting on driving dartboard by
way to visualizations parameter effective and futile component aiming leash weapons
that earlier was not known and is not fixed in literature.
Keywords: sport, shooting, moving dartboard, weapons, leash, component.

Постановка проблеми. У стрільбі по рухомих мішенях
швидкого пробігу лівого і правого напрямків руху відбуваються типові
суперечливості, коли спортсмен робить точне прицілювання та вивірене
натискання на спусковий гачок, а влучає в укриття мішені, що
зараховується як промах. Такі типові критичні помилки трапляються у
процесі підготовки та змагань (навіть на чемпіонатах світу). Це явище
“стрільби у паркан” (укриття мішеней) характеризує наявність
непомітних без результативних компонентів прицільної поводки зброї у
завершальній фазі руху мішеней, які ще залишилися невизначеними.
Оці невідповідності і виявлені протиріччя, а також нові запити
практики розкривають проблемну ситуацію, яка потребує професійного
вирішення. Це означає, що у галузі спорту існує проблема визначення і
візуалізації просторово-часових параметрів результативних і
непомітних без результативних компонентів прицільної поводки зброї
у стрільбі по рухомих мішенях, що характеризує об’єктивну необхідність
проведення досліджень процесу стрільби по рухомих мішенях. Особливо,
на користь України, актуальні досліджування в олімпійській вправі ГП12.
Науково-дослідною роботою, базовою для підготовки та подання
статті, є “Теоретико-методичні основи моделювання складних систем
(на прикладі стрілецького спорту та біатлону)”, шифр наукової проблеми
1.2.14 (науковий керівник – докт. фіз. вих. В. Т. Пятков), номер
держреєстрації 0102U002650.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Закон України “Про
фізичну культуру і спорт” [1] спрямовує фахівців на підготовку
спортсменів всесвітнього рівня. У зв’язку з цим техніко-тактична
підготовка стрільців потребує пролонгованого удосконалення [2-4].
Однак, опублікованих наукових робіт зі стрільби по рухомих мішенях
обмаль [5-10], а питання визначення просторово-часових параметрів
результативних і непомітних без результативних компонентів прицільної
поводки зброї для удосконалення стрільби по рухомих мішенях не
вивчено.
Формулювання цілей статті. Метою роботи було
удосконалення теоретико-методичного підґрунтя техніко-тактичної
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підготовки спортсменів шляхом визначення та візуалізації просторовочасових параметрів результативних і непомітних без результативних
компонентів прицільної поводки зброї у стрільбі по рухомих мішенях
швидкого пробігу правого і лівого напрямків руху.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно Єдиної
спортивної класифікації України [11], до стрілецьких вправ по рухомих
мішенях відноситься стрільба з малокаліберних гвинтівок на дистанції
50 м, а також стрільба з пневматичних гвинтівок на дистанції 10м по
мішенях повільного і швидкого руху. Мішені рухаються у вікні пробігу
5 і 2,5 сек. відповідно. За цей час стрілець виконує скидання зброї,
прицільну поводку і натискання на спусковий гачок. У фазі завершення
руху мішеней є діапазон, у якому прицільний постріл вже не дає
спортивного результату – куля влучає в укриття мішеней, рис. 1.
1
2

2
3

4
5
6

Рис.1 – Схема вікна стрільби по мішенях лівого і правого напрямків
руху:
1 – мішені;
2 – без результативні діапазони руху мішеней;
3 – результативний компонент поводки зброї;
4 – лінія прицільної поводки зброї;
5 – непомітні без результативні компоненти прицільної поводки;
6 – укриття мішеней.
Це явище пояснено тим, що за певний час польоту кулі з лінії
стрільби до мішені, мішень встигає пробігти рештки дистанції за укриття.
Таким чином, у фазі наближення поводки до укриття мішеней є непомітні
безрезультативні компоненти прицільної поводки зброї (НБКППЗ), на
величину яких необхідно обов’язково скоротити прицільну поводку зброї
для уникнення неконтрольованих пострілів “у паркан”, які зараховуються
як промахи.
Виявлення розмірів і візуалізація НБКППЗ дозволить
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удосконалювати техніко-тактичну підготовку спортсменів у стрільбі по
рухомих мішенях. Час руху мішені об’єднує час раціональних технікотактичних дій стрільців і час непомітного безрезультативного компоненту
прицільної поводки зброї. Мовою математики це визначається такою
формулою
Т = tr + tn
(1)
де T – час пробігу мішені;
tr – тривалість раціональних техніко-тактичних дій стрільця;
tn – тривалість непомітних без результативних компонентів
прицільної поводки зброї.
На підставі відомих законів фізики (закони руху) і формули (1)
нами визначено універсальну формулу виявлення значень непомітних
без результативних компонентів прицільної поводки зброї у процесі
стрільби по мішенях повільного і швидкого пробігу

tn =

S
Vk

(2)

де tn – часові параметри непомітних компонентів поводки зброї;
S – дистанція стрільби;
Vk – швидкість польоту кулі.
Наприклад, у стрільбі на 50 м

tn =

50 м
= 0,2сек.
250 м / сек.

Отож тривалість непомітного безрезультативного компоненту
прицільної поводки зброї у стрільбі по рухомих мішенях на дистанції 50
м є 0,2 сек. за цей час мішені швидкого і повільного руху пробігають
неоднакові відстані, тому необхідно визначити лінійні розміри НБКППЗ.
Для цього нами розроблена формула визначення лінійних
розмірів НБКППЗ відповідно швидкості руху мішеней

Nk =

S
×Vm
Vk

(3)

де Nk – непомітні безрезультативні компоненти прицільної
поводки зброї;
S – дистанція стрільби;
Vk – швидкість кулі;
Vm – швидкість руху мішені.
Наприклад, у стрільбі на 50 м
Враховуючи те, що швидкість руху мішеней Vm дорівнює частці
від ділення довжини вікна пробігу Sv на час пробігу T, загальна формула
розрахунку лінійних розмірів візуалізатора непомітного

безрезультативного компоненту становить

W=

S Sv
×
Vk T

(4)

де W – ширина візуалізатора непомітного безрезультативного
компоненту;
S – дистанція стрільби;
Vk – швидкість кулі;
Sv – довжина вікна пробігу мішеней;
Т – час пробігу мішені.
Наведені математичні перетворення і розрахунки лінійних
розмірів візуалізатора непомітного безрезультативного компоненту W
для повільного і швидкого пробігу мішеней за допомогою розробленої
нами формули (4):
·

10 м

2м

у вікні швидкого руху мішеней W= 150 м / сек. × 2,5сек. = 0,06

м = 60 мм;
·

у вікні повільного руху мішеней W=

10 м
2м
×
=30
150 м / сек . 5сек .

мм.
Таким чином, метод візуалізації лінійних розмірів компонентів
прицільної поводки зброї дозволяє покращити стрільбу по рухомих
мішенях, тому що стрілець має можливість бачити точні межі насамперед
безрезультатного компоненту і своєчасно завершити постріл.
Зареєстровані параметри техніко-тактичних дій стрільців
статистично достовірні (t=38,312; Р<0,001). Це означає закономірність
змін прицільної поводки зброї: тривалість прицільної поводки зброї у
процесі стрільби по рухомих мішенях повільного й швидкого пробігу
лівого і правого напрямків руху дорівнює різниці між параметрами
пробігу мішені та його безрезультативного діапазону
Порівняння аналогічних показників до і після візуалізації
непомітного безрезультативного компоненту підтвердило такі зміни:
параметри прицільної поводки зброї стабілізувались до варіативності у
±304 мсек, резервний часовий компонент збільшився з 207 мсек до 372
мсек, кількість критичних помилок-промахів зменшилась при кореляції
r=0,984.
Висновки.
1. Виявлено, що існує статистично достовірний зв’язок між
прицільною проводкою зброї і резервним часовим компонентом у

2.

3.

4.

стрільбі по рухомих мішенях.
Вперше визначена закономірність змін прицільної поводки зброї:
тривалість прицільної поводки зброї у процесі стрільби по рухомих
мішенях повільного й швидкого пробігу лівого і правого напрямків
руху дорівнює різниці між параметрами пробігу мішені та його
безрезультативного діапазону.
Наукові положення розвивають теорію техніко-тактичної підготовки
стрільців і доповнюють підґрунтя науково-методичного
забезпечення підготовки спортсменів у кульовій стрільбі.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку досліджень
полягають у програмуванні інтерактивних моделей “Рухома мішень”
з електронними функціями імітації процесу стрільби.
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ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Цьось А.В.
Луцький інститут розвитку людини університету “Україна”
Анотація. Аналіз науково-методичної літератури, умов розвитку суспільства
дозволив ви значити та кі закономірності розвитку фізи чної культури:
відповідність історичним епохам та соціальним умовам; природовідповідності;
вплив регіональних, національних та міжнаціональних компонентів фізичної
культури.
Ключові слова: фізична культура, закономірності, розвиток, закони.
Аннотация. Цьось А.В. Закономерности развития физической культуры. Анализ
научно-методической литературы, условий развития общества дало возможность
определить такие закономерности развития физической культуры: соответствие
историческим эпохам и социальным условиям; природосоответствия; влияние
региональных, национальных и межнациональных компонентов физической
культуры.
Ключевые слова: физическая культура, закономерности, развитие, законы.
Annotation. Tsos A. The regularities of Physical Culture development. The analysis
of scientific and methodical literature allowed to define such regularities of physical
culture development as correspondence to historical epochs and social conditions,
nature correspondence, influence of regional, national and international components
of physical culture.
Key words: physical culture, regularities, development, laws.

Постановка проблеми. Серед багатьох сфер людської
діяльності важливе місце займає фізична культура, яка спрямована на
фізичне вдосконалення людини. У процесі історичного розвитку
створюються специфічні духовні та матеріальні цінності фізичної
культури, що відображаються в нагромадженні знань про фізичну
природу людини, виданні науково-методичної літератури, будівництві
спортивних споруд, виготовленні спортивного інвентарю і т.д. Сукупність
матеріальних і духовних цінностей складають традиції фізичної культури
народу, які виконують важливі соціальні функції і є складовою частиною
національної культури.
Історія фізичної культури вивчає виникнення і розвиток засобів,
форм, методів, теорій та систем фізичного виховання на різних етапах
існування суспільства [3]. Водночас прослідкувати й обґрунтувати
еволюцію фізичної культури з найдавніших часів до наших днів можна
лише на основі об’єктивних закономірностей. Тому вивчення
закономірностей розвитку фізичної культури є важливою проблемою
історії, теорії та методики фізичного виховання.
Робота виконана відповідно до науково-дослідної роботи 17-97
Волинського державного університету імені Лесі Українки
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“Закономірності виникнення і розвитку фізичного виховання в Україні”
(номер держреєстрації 0196 U 006624).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історичні аспекти
фізичної культури були предметом численних досліджень [3, 4, 5]. У
наукових роботах висвітлені причини виникнення фізичної культури [8,
9], розвиток системи тіловиховання окремих народів [6, 11],
використання традицій фізичної культури в сучасних умовах [5, 11].
Водночас, недостатньо вивченими лишаються питання щодо
закономірностей виникнення і розвитку фізичної культури.
Завдання дослідження:
1. Вивчити основні підходи до визначення закономірностей
розвитку і
функціонування фізичної культури.
2. Окреслити зміст основних закономірностей розвитку фізичної
культури.
Виклад основного матеріалу. У сучасній науковій практиці
існують різні підходи до визначення й обґрунтування закономірностей
розвитку і функціонування фізичної культурі [5,6,8 та ін.]. Однією з
перших фундаментальних досліджень цієї проблеми була робота
Н.А.Пономарьова [7]. Передумовами виникнення фізичної культури він
вважає універсальність людської природи та географічні умови її
проживання, що реалізуються тільки через працю, яка є об’єктивною
основою фізичної культури. Основна причина її виникнення і розвитку
залежить від суспільних потреб людини. Одним з найбільш загальних
законів фізичної культури є її залежність від способу виробництва
матеріальних благ. Цей закон обумовлює виникнення, розвиток і зміну
історичних типів фізичної культури, що відповідають суспільноекономічним формаціям.
В той же час Н.А.Пономарьов зазначає, що у фізичній культурі діють
закономірності, що виражені її внутрішніми тенденціями (розширення
сфери її діяльності, набуття більш узагальненого (самостійного)
характеру, інтенсифікація впливу на людину, збільшення кількості
функцій і компонентів, рівневий її розвиток у окремих людей, а також
країн, взаємозбагачення між країнами і народами і т. ін.).
Значний внесок у дослідження зазначеної проблеми вніс Н.І.Пономарьов
[8,9,10] основі аналізу змісту понять „закон”, „закономірність”,
„принцип”, „правило” та зважаючи на культурологічні та педагогічні
аспекти фізичної культури, автор обґрунтовує основний закон
функціонування й розвитку фізичної культури - обумовленість її
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економічним і соціально-політичним укладом суспільства, з якого, на
думку автора, випливають основні принципи розвитку соціалістичної
фізичної культури: прикладність, всебічність, оздоровча спрямованість,
ідейність, наукова обґрунтованість, інтернаціоналізм, плановий характер
розвитку. Фізична культура в своєму функціонуванні й розвитку підлягає
також закону підвищення потреб. Відносна самостійність фізичної
культури виражена в її внутрішніх законах: постійне перетворення
масової фізичної культури в її всенародність, єдність структурних
елементів, об’єктивна цілеспрямованість і самоцільність, протиріччя
характеру функціонування й розвитку.
Про тенденції розвитку фізичної культури наголошує також
В.М.Видрін [1]. Ними, на думку автора, є: підвищення її значення як
частини культури, розвиток ініціативи й соціальної активності народу в
зазначеній галузі, поширення можливостей з метою вияву видів
діяльності, як складовими структури особистості, формування і розвиток
теорії фізичної культури та виділення її в самостійну галузь наукових
знань, подальша інтенсифікація дії фізичної культури на людину,
збільшення кількості функцій, інтернаціоналізація, розширення
використання технічних засобів, подальше сі вдосконалення спеціальних
засобів, методів фізичного розвитку і спортивного тренування, а також
форм управління й керівництва.
Дещо інший підхід до обґрунтування закономірностей фізичної
культури висловив С.В.Молчанов [4]. На його думку, в галузі діють
загальні і власні закони. Загальні закони (основний закон мети і засобів,
соціально-цілеспрямованого розвитку фізичної культури, вільної
взаємодії інтересів учасників фізкультурної діяльності) визначають
головні цілі розвитку фізичної культури і діють на всіх стадіях
фізкультурної діяльності (створення, розмноження, засвоєння,
забезпечення), а власні (закон підвищення ефективності фізкультурної
діяльності, взаємообумовленості і підвищення її потреб, хоч і мають
прояви на всіх стадіях цілісного фізкультурного процесу, в свою чергу,
відображають сутність відношень лише одного з них.
Крім цього, в науковій літературі виділено й інші закономірності
розвитку фізичної культури, підготовка населення до другої й оборонної
діяльності, спортивна спеціалізація, оздоровча спрямованість,
загальнонародний характер, наукова обґрунтованість, зв’язок з
матеріальним і духовним виробництвом загальнонародний характер,
різнобічний розвиток фізичних здібностей, фізична досконалість людей,
покращання умов праці та побуту, підвищення працездатності,
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продовження творчого довголіття, збільшення тривалості життя, вплив
на формування способу життя, зв’язок з ідеологією, політикою, мораллю,
естетикою, широкий розвиток суспільних починів, демократичних основ
управління, постійне вдосконалення наукових основ системи фізичного
виховання й системи управління, підвищення рівня спортивних досягнень
на основі належних матеріальних і соціальне культурних умов життя
народу, покращання охорони здоров’я, масового розвитку фізичної
культури і спорту.
Досліджуючи українську народну фізичну культуру,
Є.Н.Приступа [11] констатує нерівномірність її розвитку впродовж
історичних періодів, в залежності від співвідношення низки суб’єктивних
та об’єктивних факторів зовнішнього і внутрішнього походження. До
найсприятливіших внутрішніх факторів розвитку фізичної культури автор
відносить наступні: антропологічні (морфофункціональні та
етнопсихічні), соціальні (економічні, політичні, культурні) та природні
(географічні, кліматичні). Найсуттєвішими зовнішніми факторами
розвитку української народної фізичної культури є: відсутність протягом
тривалих періодів власної держави, іншоетнічні запозичення засобів
фізичного виховання, культурні, економічні, політичні впливи інших
народів.
Українська народна фізична культура, як педагогічне явище,
функціонує згідно об’єктивно існуючих закономірностей, на підставі яких
Є.Н.Приступа [11] сформулював наступні педагогічні принципи: природо
відповідності, народності і культуровідповідності, самодіяльності. В
системі народної фізичної культури зазначені принципи набувають
специфічного забарвлення у зв’язку з необхідністю врахування
особливостей і закономірностей педагогічного процесу фізичного
виховання.
На основі матеріалів дослідження, частково на: інтегративній,
базовій, духовно-фізичній сутності фізичної культури, розумінні
біосоціокультурної сутності людини, врахуванні вікової еволюції її
фізичного потенціалу і основних тенденцій розвитку суспільних процесів
Ю.М.Ніколаєв [5] поділяє закономірності розвитку фізичної культури
на п’ять основних груп:
1. Абсолютна необхідність формування фізичної культури
кожною особистістю для її оптимального розвитку, починаючи з раннього
віку до 20-25 років (коли відбувається інтенсивний розвиток рухової
функції й закладається база фізичних якостей та моторних здібностей), і
протягом усього життя (коли необхідно підтримувати режим помірної
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рухової активності, не допускаючи різкого зниження фізичного
потенціалу). „Упущення” цієї закономірності несе суттєві „витрати” як
для окремої людини, так і для суспільства в цілому.
2. Взаємообумовленість розвитку фізичної й духовної культур
людини при визначаючої ролі останньої. Це пов’язано з пріоритетом
духовних начал у житті людини й суспільства, обумовлених складними
процесами, які проходять у фізичній культурі під впливом науковотехнічної революції, а також пріоритетом духовного засвоєння об’єктів
реальності, які передбачається змінити. Саме на цій основі до фізичної
культури ставляться вимоги гармонійного поєднання фізичних якостей
з цілою низкою здібностей психічного й інтелектуального порядку.
3. Збільшення за мірою прогресивного розвитку суспільства
тенденції взаємозалежності, взаємопідтримки, взаємопроникнення
фізичної культури на рівні її структурних компонентів і форм (фізичного
виховання, спорту, фізичної рекреації й рухової реабілітації), взаємодії з
іншими видами культури (матеріальної, духовної, художньої та ін.) і в
межах культури з компонентами соціальної системи (матеріальним
виробництвом, духовним виробництвом, суспільних відносин та ін.) і
далі міжнаціональними системами. Це обумовлено виявом потреби
суспільства в гармонізації сутнісних (фізичних і духовних) сил людини
на шляху його всебічного й гармонічного розвитку, принципом
системності в функціонуванні й розвитку соціальних явищ.
4. Постійний поступальний розвиток фізичної культури,
пов’язаний з переходом від одного порядку взаємовідношень і рівня
функціонування в системі до іншого. В результаті цього фізична культура
набуває більш сучасного виду, посилює й розвиває риси передуючої
системи, надає їй нової глибини й багатства змісту.
5. Фізична культура тісно пов’язана в своєму розвитку й
функціонуванні з законом підвищення потреб, що й пояснює її вплив на
формування всебічного й гармонічного розвитку особистості. Цей закон
характеризується тенденцією неухильного зростання особистих потреб
людей, пов’язаних із посиленням якісних вимог до них - постійним і
всебічним підвищенням у їх структурі пізнавальних, естетичних,
морально-етичних та інших інтелектуальних потреб, зростання творчої
діяльності людей. У зв’язку з цим гостро постає питання про підвищення
якісної сторони впливу фізичної культури на особистість.
Отже, у виявленні закономірностей розвитку фізичної культури
спостерігається великий діапазон думок, висновків та рекомендацій.
Безумовно їх кількість і зміст обумовлювалася соціально-політичним
69

ладом в країні. Тому значна кількість закономірностей мають винятково
ідеологічний характер без достатнього наукового обґрунтування. У
дослідженнях присутня неоднорідність у виділенні закономірностей
фізичної культури, відсутність чітких методологічних основ, у зв’язку з
чим має місце змішання основних рис, принципів, функцій, які властиві
розвитку фізичної культури. Крім того, у дослідженнях велике розмаїття
думок пов’язане з недостатньо чітким розмежуванням термінів „закон”,
„закономірність”, „принцип”.
Закон - це, передусім, об’єктивність, те, що не залежить від волі
й бажання людини, від її свідомості. Іншою важливою ознакою закону є
необхідність такого зв’язку, що неминуче виявляється в процесі розвитку
того чи іншого явища. Якщо виникає щось нове, то воно обов’язково
пов’язане зі старим, не відкидає старого цілком, а з необхідністю „знімає”
потрібне для подальшого розвитку. Цей зв’язок є необхідним і загальним,
тобто він є постійним, внутрішнім і таким, що неминуче повторюється,
якщо виникають умови для дії такого зв’язку. Можливість узагальнення
якраз і ґрунтується на тому спостереженні, що приблизно за однакових
умов можуть відбуватися схожі події, тобто необхідні суттєві зв’язки між
речами будуть зберігатися. Закон - філософська категорія, що відображає
істотні, загальні, необхідні, стійкі, повторювані відношення залежності
між предметами й явищами об’єктивної дійсності, які випливають з їхньої
сутності [2].
Розрізняються закони природи й закони суспільства. Перші діють
стихійно. Другі - виявляються через свідомі дії людей. Це накладає
певний відбиток на дію законів. Закони суспільства можуть ігноруватися,
гальмуватися людьми тощо. Суспільне життя підпорядковане певним
об’єктивним законам, їх системі. Однак ці закони не рівнозначні. Одні
діють завжди і скрізь, інші - лише в певний час і на певній стадії розвитку.
Тому у філософії розрізняють закони розвитку й закони функціонування
суспільства [12].
Закони розвитку - це закони, які діють протягом усієї історії
людства й характерні для соціальної форми руху матерії. До таких законів
слід віднести закон про визначальну роль способу виробництва у
суспільному житті, про визначальну роль суспільного буття щодо
суспільної свідомості тощо. Закони розвитку визначають зміну стану
суспільної системи у часі. Це масштабні закони. До них також належать
основні закони діалектики, які виявляють свою дію і в суспільстві.
Закони функціонування - це закономірні об’єктивні зв’язки, які
діють у даний момент часу, на даному етапі розвитку суспільства, на
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певній його стадії. Закони розвитку й закони функціонування
співвідносяться як загальне й особливе.
З категорією „закон” має зв’язок категорія „закономірність”. Це
не тотожні поняття. Вони є однопорядковими, бо відображають необхідні,
об’єктивні, загальні зв’язки, які існують в об’єктивній дійсності.
Що ж стосується співвідношення понять „закон” і
„закономірність”, то одні автори під закономірністю розуміють єдність
законів галузі, спільний їх зв’язок, у якому закон - окремий елемент всієї
сукупності. Інші дослідники розглядають закономірність як певну наукою
тенденцію прояву закону, який ще не вдається виявити в „чистому
вигляді”. Або дію закону у вигляді визначеної, більш-менш вираженої
тенденції, яка проторує собі шлях крізь безліч випадкових,
незакономірних в цьому відношенні явищ.
Ми виходили з того, що закономірність є ширшим поняттям,
ніж закон. Це сукупна дія багатьох законів, які конкретизують,
наповнюють певним змістом закономірність розвитку природи й
суспільства.
Базуючись на засадах теорії наукового пізнання, діалектичного
характеру взаємодії, взаємовпливів етнічного, загальнонаціонального,
загальнолюдського для суспільного прогресу, багатофакторності й
інтегративності історичного розвитку та аналізі літературних і
фольклорних джерел, нами було визначено такі основні закономірності
розвитку фізичної культури:
1. Відповідність історичним епохам та соціальним умовам.
2. Природовідповідність.
3. Взаємовплив регіональних, національних та міжнаціональних
компонентів фізичної культури.
Зазначені закономірності потребують додаткового обґрунтування
й разом з тим є основою для аналізу й розвитку фізичної культури як в
Україні, так і в інших країнах.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
1. У сучасній науково-методичній літературі спостерігається
великий діапазон думок і рекомендацій щодо закономірностей розвитку
фізичної культури. При цьому часто змішуються принципи, функції,
основні риси фізичної культури. Частина закономірностей мала
винятково ідеологічний характер.
2. Зважаючи на об’єктивний історико-педагогічний аналіз
розвитку суспільства, можна виділити такі закономірності розвитку
фізичної культури: відповідність історичним епохам та соціальним
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умовам; природовідповідність; взаємовплив регіональних, національних
та міжнаціональних компонентів фізичної культури.
Подальших досліджень вимагають питання взаємовпливів
різних систем фізичної культури, трансформації засобів тіловиховання
протягом певних історичних періодів.
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКОЙ И
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ
ЮНЫХ ЯХТСМЕНОВ
Скрипченко И.Т.
Днепропетровский государственный институт физической
культуры и спорта
Аннотация. В статье представлен анализ корреляционных взаимосвязей между
физической и технической подготовленностью яхтсменов. Показано влияние
уровня развития двигательных способностей юных яхтсменов на выполнение
технических элементов при управлении яхтой.
Ключевые слова: спортивная подготовка, взаимосвязь, яхтсмен.
Анотація. Скрипченко І.Т. Аналіз взаємозв’язку між фізичною та технічною
підготовленістю юних яхтсменів. В статті представлений аналіз кореляційних
взаємозв’язків між фізичною та технічною підготовленістю яхтсменів. Показаний
вплив рівня розвитку рухових здібностей на виконання технічних елементів при
управлінні яхтою.
Ключові слова: спортивна підготовка, взаємозв’язок, яхтсмен.
Annotation. Skripchenko I.Т. The analysis of interrelation between physical and
technical training young yachtsmans. In clause the analysis of correlation interrelations
between physical and technical training yachtsman’s is submitted. The influence of a
level of development of impellent abilities young yachtsman’s on performance of
technical elements is shown at drive of a yacht.
Key words: sports preparation, interrelation, yachtsman.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. По мнению многих авторов [1, 4] физическая подготовка
является основой для развития технических, тактических и других
способностей юного спортсмена. Анализ литературных данных
показывает, что в парусном спорте для управления швертботом яхтсмену
необходимо иметь высокий уровень физической подготовленности [2].
Так, в подготовке опытного яхтсмена специалисты акцентируют свое
внимание на развитии силовых и скоростно–силовых качеств,
выносливости, координационных способностей [3, 7, 8, 9, 10]. Однако,
вопрос о том, какие двигательные способности необходимы юному
яхтсмену для управления швертботом класса “Оптимист” или “Кадет” в
различных ветро–волновых условиях и как они влияют на спортивный
результат еще не достаточно изучен. Поэтому целью наших исследований
было определение взаимосвязи между физической и технической
подготовленностью юных яхтсменов, и разработка практических
рекомендаций для проведения учебно–тренировочного процесса на
начальном этапе подготовки.
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Работа выполнена в соответствии с планом научноисследовательских работ Днепропетровского государственного
института физической культуры и спорта.
Методы и организация исследований. В работе
использовались следующие методы исследований: тестирование
физической подготовленности по 13 тестовым заданиям (прыжок в длину,
поднимание туловища в сед за 30 с и за 1 мин (динамическое
откренивание), подтягивание на перекладине, сгибание разгибание рук
в упоре лежа, приседание на одной ноге, челночный бег, бег 30 м, бег
1000 м, удержание статического равновесия, вис на согнутых руках,
удержание туловища в горизонтальном положении (статическое
откренивание), наклон туловища вперед), экспертная оценка технической
подготовленности по выполнению 10 технических элементов (настройка
паруса, работа рулем на курсе и при выполнении поворота, работа
парусом, посадка в яхте, техника огибания знака, перемещение яхтсмена
при выполнении поворота, техника откренивания, выполнение поворотов
оверштаг и фордевинд). Методы математической статистики включали
метод средних величин и определение корреляционной взаимосвязи по
коэффициенту корреляции Бравэ–Пирсона.
Исследования проводились в ДЮСШ “Лада” (отделение
“парусный спорт”) на базе ДГИФКиС в группах начальной подготовки.
В эксперименте, который проходил в два этапа, принимали участи 30
юных яхтсменов в возрасте 9-10 лет мужского пола, которые на
протяжении одного года занимались в секции парусного спорта. Первый
этап предусматривал проведение занятий по физической подготовке с
учетом индивидуального развития двигательных способностей юных
спортсменов. С этой целью были сформированы три группы, в которую
вошли спортсмены с недостаточно развитыми двигательными
способностями. Первую группу составили спортсмены с низким уровнем
развития силовых способностей, вторую – с низким уровнем скоростных
и координационных способностей, третью – с низким уровнем
выносливости. Тренировки проходили согласно разработанных для
каждой группы комплексов упражнений, на которые отводилось 20 %
общего времени занятия. Дозировка нагрузки проводилась с помощью
теста “оценки физического статуса”, которая позволяла получить данные
о готовности организма спортсмена к физической нагрузке.
На втором этапе проводилось обучение основам техники
управления швертботом класса “Оптимист”: хождение разными курсами,
выполнение поворотов, огибание знаков, прохождение маленьких
дистанций различной формы.
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Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные нами
исследования уровня физической подготовленности показали, что все
без исключения юные яхтсмены улучшили свои результаты. Однако,
величина прироста двигательных способностей зависела от
направленности индивидуальной нагрузки и объема работы. По восьми
тестовым заданиям из 13 между группами не отмечается достоверных
отличий.
Качество выполнения технических элементов оценивали пять
экспертов, согласно разработанной нами инструкции, по четырех бальной
системе оценки как в слабый, так и в средний ветер.
В результате проведенных нами исследований уровня развития
двигательных способностей юных яхтсменов и выполнения ими
технических элементов при управлении швертботом нами было выявлено
наличие между этими показателями значимой взаимосвязи.
Анализ полученных результатов показал, что наиболее
эффективными средствами физической подготовки юных яхтсменов,
которые существенно влияют на выполнение технических элементов как
в слабый (4–5 м·с–1), так и средний (6–8 м·с–1) ветер являются:
·
вис на согнутых руках (r= 0,37 – 0,40);
·
подтягивание на перекладине (r= 0,23 – 0,26);
·
поднимание туловища в сед за 30 с (r= 0,62 при слабой силе
ветра).
Нами показано, что основными качествами, необходимыми
яхтсмену для управления швертботом являются силовые и скоростно–
силовые. Однако, на начальном этапе подготовки необходимо дозировано
и ограничено применять силовые упражнения, в виду отсутствия
благоприятных предпосылок для развития силы.
Выявлена также взаимосвязь между уровнем развития
двигательных качеств и спортивным результатом, где корреляционная
связь составляет:
·
с подниманием туловища в сед за 30 с (от –0,57 до –0,64);
·
с висом на согнутых руках (от –0,34 до –0,46);
·
подтягиванием на перекладине (от –0,30 до –0,31);
·
сгибанием–разгибанием рук в упоре лежа (от –0,19 до –0,23).
Полученные нами результаты в парусном спорте
экспериментально подтверждают высказывания Л.В. Волкова [1],
который отмечает, что в период начальной подготовки наибольшее
влияние на спортивный результат оказывает уровень развития
физических способностей.
В результате проведенного анализа мы определили величину
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влияния развития двигательных способностей на выполнение каждого
технического элемента. Так, поднимание туловища в сед за 30 с значимо
влияет на выполнение юным яхтсменом следующих технических
элементов: посадка в швертбот (r= 0,61 – 0,66), выполнение поворотов
фордевинд (r= 0,53 – 0,56) и оверштаг (r= 0,49 – 0,50), управление рулем
на курсе (r= 0,46 – 0,51). С другими техническими элементами
наблюдается слабая статистическая взаимосвязь (r=0,32–0,47).
Наблюдается корреляционная взаимосвязь между тестом
подтягивание на перекладине и посадкой в швертбот (r= 0,32 – 0,36),
выполнением поворота оверштаг (r= 0,22 – 0,30), работой рулем на
повороте (r= 0,27 – 0,29) и открениванием яхты в средний ветер (r= 0,30).
Отмечается незначительно меньшая корреляционная
взаимосвязь с висом на перекладине (r= 0,22 – 0,39) и сгибанием–
разгибанием рук в упоре лежа (r= 0,22 – 0,34), однако эти физические
упражнения способствуют качественному усвоению и выполнению
яхтсменами всех технических элементов.
Кроме силовых способностей для управления швертботом класса
“Оптимист” юным яхтсменам необходимы скоростные и
координационные способности, которые успешно развиваются в этом
возрасте. Так, ловкость яхтсмену нужна при настройке паруса (r=0,25 –
0,38) и при работе рулем на курсе (r= 0,26 – 0,28). Скоростные
способности необходимы при работе парусом (r=0,25) и рулем.
Наблюдается некоторая взаимосвязь технической
подготовленности с приседанием на одной ноге, удержанием
статического равновесия, подниманием туловища в сед за 1 мин и
наклоном вперед, но она носит отрицательную зависимость.
Следовательно мы можем считать, что данные упражнения могут иметь
лишь общую направленность, направленную на создание базовой основы
физической подготовки юного яхтсмена.
Использование как можно большего количества физических
упражнений дает возможность приобретения фундаментальной основы
для дальнейшего развития специализированных двигательных
способностей юных яхтсменов и совершенствования техники управления
швертботом, так как многосторонняя физическая подготовка является
основной задачей этапа начальной спортивной подготовки.
Выводы.
1.
Нами экспериментально показано и математически
обосновано, что уровень развития двигательных способностей юных
яхтсменов уже на начальном этапе подготовки влияет на качество
выполнения технических элементов и как следствие на спортивный
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результат (приход в гонке).
2.
Существенная корреляционная взаимосвязь
технической подготовленности отмечается со следующими тестовыми
заданиями: вис на согнутых руках, подтягивание на перекладине и
поднимание туловища в сед за 30 с, которые необходимо использовать в
тренировочном процессе и применять как контрольные тесты для оценки
уровня физической подготовленности и перевода в последующие группы
спортивной школы по парусному спорту.
Следующий этап исследований предполагается провести в
направлении изучения взаимосвязи выполнения технических элементов
юными яхтсменами со спортивным результатом
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ФУТБОЛИСТОВ-ВЕТЕРАНОВ
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Перевозник В.И.
Харьковская государственная академия физической культуры
Аннотация. В статье представлены данные показателей тестов, отражающих
уровень развития физических качеств у футболистов-ветеранов различных
возрастных групп (35-40 лет; 41-45 лет; 46 лет и старше).
Ключевые слова: футболисты-ветераны, физические качества, возрастные
группы.
Анотація. Перевозник В.І. Порівняльна характеристика рівня фізичних якостей
футболістів-ветеранів різних вікових груп. У статті представлені дані показників
тестів, які відображають рівень розвитку фізичних якостей у футболістівветеранів різних вікових груп (35-40 років; 41-45 років; 46 років і більше).
Ключові слова: футболісти-ветерани, фізичні якості, вікові групи.
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Annotation. Perevoznyk V.I. The comparative characteristic of a level of physical
qualities of the football players - veterans of various age groups. In clause the data of
parameters of the tests reflecting a level of development of physical qualities at the
football players - veterans of various age groups (35-40 years; 41-45 years; 46 years
also are more senior).
Key words: the football players - veterans, physical qualities, age groups.

Постановка проблемы. Установлено, что с возрастом
существенно изменяется физическое состояние, физические качества и
двигательные навыки человека. Происходят значительные изменения и
в координации движений: снижается точность их выполнения,
замедляется темп, подвижность, уменьшается быстрота реакции,
снижается скорость освоения новых двигательных действий (З.А.
Гасанова, 1986; И.М.Саркизов-Серазини, 1987; А.С.Мерзликин,
С.А.Гоненянц, 2001).
Однако, несмотря на обширную отраженность этих аспектов,
следует отметить разноречивость мнений по вопросам норм и, особенно,
режимов двигательной активности, а также регламентации физических
нагрузок, преимущественно направленных на поддержание двигательнокоординационных способностей спортсменов-ветеранов.
Исследования выполнялись в соответствии с планом НИР
Харьковской государственной академии физической культуры и сводного
плана НИР Госкомспорта Украины (номер госрегистрации 010U006469)
по теме 1.2.18 «Оптимизация учебно-тренировочного процесса
спортсменов разного возраста и квалификации в спортивных играх».
Анализ последних исследований и публикаций. В процессе
выполнения произвольного двигательного действия вовлекаются не
только двигательные системы организма (мышцы, двигательные нервы,
передающие приказы (импульсы) в мышцы от головного и спинного
мозга), но и двигательные центры мозга. При этом чувствительные
системы организма в процессе выполнения движения задействованы не
в меньшей степени, чем двигательные (1, 4, 5, 7). В связи с этим
Д.Д.Донской (3) рекомендует координацию движений рассматривать как
совокупность трех видов координаций: нервной, мышечной и
двигательной.
Установлено, что уровень проявления двигательных
координационных способностей зависит от степени развития физических
качеств человека, которые с возрастом достаточно выраженно
изменяются (2, 3, 6).
Учитывая, что специфические координационные способности
и физические качества важны для трудовой и спортивной деятельности,
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которые необходимо сохранить с возрастом, а по возможности и
совершенствовать с учетом возрастных особенностей, то выявление
уровня физических качеств у футболистов-ветеранов различных
возрастных групп является актуальным направлением научных
исследований.
В связи с этим целью настоящих исследований было выявить
особенности проявления физических качеств у футболистов-ветеранов
различных возрастных групп.
Результаты исследований.
Исследования проводились в четырех возрастных группах: до
35 лет (I период); 35-40 лет (II период); 41-45 лет (III период) и 46 лет и
старше (IV период). Данное деление на группы произведено в
соответствии с принятыми в футболе возрастными группами и дает
возможность более тщательно рассмотреть состояние уровня физических
качеств футболистов-ветеранов. Используемые тесты наиболее часто
применяемы при определении уровня развития физических качеств у
футболистов и в то же время доступны для выполнения футболистам
всех возрастов.
Результаты, полученные в первой возрастной группе
футболистов-ветеранов (35-40 лет), приведены в табл.1.
Как мы видим, в период после окончания активных выступлений
(как правило, в командах мастеров высшей и I лиг) достоверно
ухудшались показатели скоростных (бег 30 м - t = 2,90), скоростносиловых (прыжок в длину с места - t = 2,48; прыжок в высоту с места - t
= 5,56; 5-кратный прыжок - t = 3,06) и скоростной выносливости (бег
200м- t = 6,16. Данное снижение тестируемых физических качеств
произошло в основном по двум причинам. Во-первых, из-за снижения
активной тренировочной спортивной деятельности, во-вторых, из-за
резкого увеличения массы тела.
Кроме этого, как видно, у футболистов старше 35 лет во многих
тестах увеличилось среднеквадратичное отклонение (у), что
свидетельствует о различной степени изменения результатов у отдельных
спортсменов.
У футболистов-ветеранов возрастной группы 41-45 лет так же
видна тенденция последовательного снижения результатов тестирования
(табл.2). Так, достоверно уменьшилась длина дистанции, пробегаемой
спортсменами за 12 минут. Причем, достоверно ухудшились результаты
этого тестирования как между активным занятием футболом и данными
в 35-40 лет (t = 5,72), так и между I-III (t = 8,2), и III - IV (t = 5,05)
возрастными периодами.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей физической
подготовленности футболистов-ветеранов 35-40 лет в период
активных занятий спортом и после (n=10)
№
п/п

Показатели

В период активных
занятий спортом

После активных занятий
спортом (35-40 лет)

Оценка

достоверности

σ1

x1 ± m1

σ2

x 2 ± m2

T

p

1

Тест Купера, м

73,33

3180±23,21

144,87

3079±45,85

1,97

p>0,05

2

Бег 30 м, с

0,18

40,02±0,06

0,30

4,34±0,09

2,90

p<0,05

3

Прыжок в длину с места, см

4,95

252,7±1,57

4,81

247,3±1,52

2,48

p<0,05

4

Прыжок в высоту с места, см

3,00

51,2±0,95

2,16

44,7±0,68

5,56

p<0,01

5

Пятикратный прыжок, см

0,35

13,53±1,11

0,27

13,01±0,13

3,06

p<0,05

6

Бег 200 м, с

0,53

27,66±0,17

0,87

29,63±0,28

6,16

p<0,01

Скоростные качества так же достоверно снижаются после
активных занятий (t = 3,00; t = 5,17; p<0,01), хотя между II и III
возрастными периодами темпы снижения замедляются (t = 1,67; p>0,05).
Скоростно-силовые качества футболистов имеют ту же
тенденцию снижения по возрастным группам. Однако, результаты
прыжка в длину с места достоверно (p<0,05) уменьшились лишь в период
с 41 до 45 лет по сравнению с периодом активных выступлений. В
прыжках в высоту с места снижение результатов происходило в каждый
возрастной период. Так, между I и II периодом высота прыжка
уменьшилась на 6,3 см (p<0,01), II и III на 4,5 см (p<0,05), что обусловлено
как снижением силы мышц ног, так и увеличением веса тела футболистов.
Результаты пятикратного прыжка, который в большей мере
характеризует уровень скоростно-силовых качеств, так же достоверно
снизились сразу же после активных выступлений футболистов (t = 2,69)
и в меньшей мере (t = 1,35) в последующий возрастной интервал.
Весьма показательными являются результаты, отражающие
скоростную выносливость.
Как ни в одном из проведенных тестов средне групповые
результаты бега на 200м имеют значительные изменения, связанные с
возрастом спортсменов. Однако наиболее существенное ухудшение
результатов произошло у футболистов после активных целенаправленных
тренировочных занятий (t = 6,42), в то время как в последующие годы
(41-45 лет) увеличение времени на преодоление 200 метровой дистанции
выражено в меньшей степени (t = 2,21)
Сравнительный анализ уровня показателей физических качеств
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у футболистов старшей возрастной группы ( 46 лет и старше) в различные
периоды занятий приведены в таблице 3.
Как и у более молодых футболистов видна закономерность
снижения использованных тестов. Результаты теста Купера показывают
резкое сокращение длины пробегаемой дистанции в период перехода
футболистов в статус ветеранов (t = 6,07), в то время как в последующем
изменения не достоверны (p>0,05). Это может объясняться переходом в
режим однотипной тренировочной деятельности, преимущественно на
2-3 разовые тренировки в неделю и игры, участие в турнирах ветеранов,
что стабилизировало их физическую подготовленность.
Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей физической
подготовленности футболистов-ветеранов 41-45 лет в период
активных занятий спортом и после (n=10)
№
п/п

Показатели

В период активных
занятий спортом

После активных
занятий спортом
(35-40 лет)

После активных
занятий спортом
(41-45 лет)

σ1

x1 ± m1

σ2

x 2 ± m2

σ3

x 3 ± m3

1

Тест Купера, м

38,42

3171±12,16

38,02

3073±12,03

93,09

3012±29,46

2

Бег 30 м, с

0,17

40,04±0,06

0,17

4,25±0,05

0,13

4,35±0,04

3

Бег 200 м, с

0,61

27,75±0,194

0,75

29,74±0,237

0,76

30,49±0,24

4

Прыжок в длину с места, см

6,30

251,1±1,99

6,11

245,4±1,93

6,10

243,4±1,93

5

Прыжок в высоту с места, см

3,03

50,2±0,96

2,72

43,9±0,86

3,07

39,4±0,97

6

Пятикратный прыжок, см

0,35

13,20±0,11

0,42

12,77±0,13

0,42

12,50±0,13

Аналогичную тенденцию имеют и результаты в беге на 200 м.
Так, достоверно снизились результаты в первый возрастной период
футболистов-ветеранов (t = 5,98; p<0,01), а в последующие периоды они
стабилизировались по той же причине, что и в предыдущем тесте.
Результаты теста с проявлением скоростных возможностей в
меньшей степени подвержены изменениям в первый период после
окончания активных выступлений.
В беге на 30 м средне групповой результат снизился на 0,22с (t =
3,14; p<0,05), в то время как в последующие годы снижение скорости
так же имеет место (t = 1,50; p>0,05).
Тестирование скоростно-силовых качеств футболистовветеранов в прыжковых тестах имеет более выраженное изменение в
прыжке в высоту с места, где значительные достоверные изменения
произошли как в первый (t=4,16; p<0,01), так и во второй (t = 5,33; p<0,01)
возрастной периоды.
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Снижение результатов можно мотивировать, как увеличением
массы тела, что неизменно влечет резкое сокращение времени,
отводимого на тренировки, так и отсутствием в занятиях ветерановфутболистов специальных прыжковых упражнений.
Результаты прыжка в длину с места незначительно подвержены
изменению как в первый возрастной период (t = 2,12; p>0,05), так и в
последующие в сравнении с предыдущими (p>0,05).
Однако видна тенденция уменьшения прыжка каждой
возрастной группы по отношению к результатам периода активных
занятий (t = 2,98; t=4,27), что свидетельствует о постепенном угасании
скоростно-силового потенциала футболистов-ветеранов с возрастом.
Таблица 3
Сравнительная характеристика показателей физической
подготовленности футболистов-ветеранов 45 лет и старше в
период активных занятий спортом и после (n=10)
После
активных
занятий
спортом
(35-40 лет)

В период
активных
занятий
спортом

Показатели

После
активных
занятий
спортом
(46 лет и
старше)

После
активных
занятий
спортом
(41-45 лет)

σ1

x1 ± m1

σ2

x 2 ± m2

σ3

x 3 ± m3

σ4

x 4 ± m4

Тест Купера, м

61,90

3128,0±19,59

63,11

2956,0±19,97

64,43

2942,0±20,39

64,84

2934,0±20,52

Бег 200 м, с

0,95

27,98±0,30

1,07

30,67±0,34

1,04

30,58±0,33

1,04

30,71±0,33

Бег 30 м, с

0,15

4,08±0,05

0,16

4,30±0,05

0,14

4,39±0,04

0,12

4,48±0,04

5,58

251,7±1,77

5,96

246,2±1,89

6,10

243,9±1,93

6,51

240,1±2,06

2,07

0,66±45,4

1,89

0,60±41,7

2,18

0,69±36,8

2,15

0,68±36,3

0,35

13,15±0,11

0,34

12,68±0,11

0,32

12,53±0,10

0,32

12,45±0,10

Прыжок в длину с
места, см
Прыжок в высоту с
места, см
Пятикратный прыжок,
см

Наиболее трудоемким видом проявления скоростно-силовых
качеств у футболистов являются многократные прыжковые упражнения,
к которым прежде всего относится пятикратный прыжок. Полученные
результаты имеют так же достоверные изменения сразу же после
прекращения активных занятий футболом (t = 3,36; p<0,05), а затем
происходит стабилизация их с некоторой тенденцией снижения (t = 1,07;
t=1,64).
Из приведенных результатов исследований можно сделать
следующие выводы:
1. Результаты тестирования в различных возрастных группах убеждают
нас в том, что после активных занятий футболом постепенно
снижается уровень физических качеств, однако в исследуемых
возрастных периодах оно происходит неравномерно.
82

В первой возрастной группе футболистов-ветеранов (35-40 лет) в
большей степени снижаются результаты, связанные с проявлением
скоростно-силовых качеств (р<0,05) и специальной выносливости
(р<0,01), что в большей степени объясняется прекращением активной
тренировочной деятельности и резким увеличением массы тела
спортсменов.
3. Снижение результатов в возрастном периоде 41-45 лет по сравнению
с предыдущим (35-40 лет) отмечено в прыжке в высоту с места
(р<0,05), в то время как в других показателях они достоверно не
значимы (р>0,05).
4. Результаты тестирования старшей возрастной группы достоверно
не изменились (р<0,05) по отношению к предшествующему
тестированию, что может свидетельствовать о стабилизации уровня
проявления физических качеств.
Представленное тестирование требует дополнительных
исследований, связанных с технико-тактическими действиями
футболистов-ветеранов, что даст возможность проанализировать
взаимосвязь уровня физических качеств и проведением различных
приемов в игровых ситуациях.
2.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
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СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРИ
ОТБОРЕ В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
Евгений Стрикаленко
Херсонский государственный университет
Аннотация. Приведены генетические закономерности, которые рекомендуется
использовать для правильной организации тренировочного процесса в спорте и
за нятий массов ой физи ческой культурой, для научно обосн ова нного
моделирования и прогнозирования спортивных возможностей отдельных
спортсменов.
Ключевые слова: генетика, спорт, физическая культура.
Анотація. Стрикаленко Євгеній. Серологічні генетичні маркери при доборі в
спортивні секції. Приведено генетичні закономірності, що рекомендується
використовувати для правильної організації тренувального процесу в спорті і
занять масовою фізичною культурою, для науково обґрунтованого моделювання
і прогнозування спортивних можливостей окремих спортсменів.
Ключові слова: генетика, спорт, фізична культура.
Annotation. Strikalenko Y. Serologic genetical tokens at selection in sporting sections.
Are adduced of genetical regularity, which one are recommended to be used for exact
organization of training process in sports and occupations by mass physical culture,
for the scientifically reasonable simulation and forecasting of sporting capabilities of
the separate sportsmen.
Keywords: genetics, sports, physical culture.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. В настоящее время генетика является одним из наиболее
приоритетных направлений человеческого знания. Такие её отрасли, как
генная инженерия, клонирование органов и целых организмов, произвели
настоящую сенсацию в обществе. Однако значительно меньше данных
получено в области генетики физического воспитания и спорта. Лишь в
1980 году произошло официальное становление спортивной генетики
как отрасли знания в области антропогенетики и генетики развития [2].
В учебниках и руководствах для спортсменов и тренеров (за
небольшим исключением) отсутствуют генетические сведения. Вместе
с тем без этих знаний невозможно осуществлять спортивную ориентацию
подрастающего поколения, проводить грамотный спортивный отбор.
Особенная значимость спортивной генетики как отрасли науки о спорте
и физическом воспитании определяется тем, что наследственные влияния
более всего существенны для подрастающего поколения, а так же тем,
что в наибольшей степени генетически лимитированы предельные
возможности человека, проявление которых именно и требуется в спорте.
Знание генетических закономерностей нужны для правильной
организации тренировочного процесса в спорте и занятий массовой
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физической культурой, для научно обоснованного моделирования и
прогнозирования спортивных возможностей отдельных спортсменов.
Современные методы спортивной генетики позволяют избежать
многих неудачных прогнозов в этом плане с помощью так называемых
генетических маркеров, четко отражающих наследственные задатки
отдельных индивидуумов [1,2,4].
Маркер это легко определяемый, устойчивый признак организма,
жестко связанный с его генотипом, по которому можно судить о
вероятности проявления другой, трудно определяемой характеристики
организма. Генетические маркеры имеют следующие основные свойства:
они жестко генетически детерминированы; полностью проявляются в
последующих поколениях и хорошо выражены; наследуются согласно
законам Менделя; практически мало зависят от факторов внешней среды;
не меняются в течении жизни человека [4].
К таким маркерам относят: формы зубов (одонтоглифика),
скорость возникновения некоторых вкусовых ощущений (восприятие
горького вкуса фенилтиокарбамида), особенности хромосомных
наборов, показатели кожных узоров пальцев (дерматоглифика),
особенности радужной оболочки глаза (иридодиагностика), группы крови
(серология). Исследованиями взаимосвязи между группами крови и
уровнем развития двигательных способностей занимались Силла Р.В.,
Теосте М.Е. 1976, Асанов А.Ю. 1986, Печерский В.И. 1990. Однако эти
исследования не полные и несколько устарели, а взаимосвязь между
уровнем развития различных видов двигательных способностей и
отдельными группами крови практически не изучена.
Работа выполнена согласно сводного плана НИР Херсонского
государственного университета.
Целью исследования является установление взаимосвязи между
уровнем развития двигательных способностей человека и
серологическими генетическими маркерами. Исходя из цели
исследования нами, была поставлена следующая задача: на основе
анализа групп крови и уровня развития двигательных способностей,
установить взаимосвязь между уровнем развития двигательных
способностей и серологическими маркерами.
Методика. Исходя из поставленных задач нами, были созданы
две экспериментальные группы. В первом эксперименте приняло участие
200 девушек 17-19 лет Херсонского государственного университета и
Херсонского государственного аграрного университета, не
занимающихся спортом. У исследуемого контингента в лабораторных
условиях определили группы крови І(0), ІІ(А), ІІІ(В), IV(АВ).
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После чего мы сформировали 4 группы по 50 человек с учетом
серологических особенностей (групп крови системы АВ0). В
дальнейшем нами был определен уровень развития двигательных
способностей у исследуемого контингента.
Участникам экспериментов были предложены тесты на каждый
вид двигательных способностей:
Ш
скоростные способности – тест Дитриха - скорость
двигательной реакции, бег 30 метров - комплексное проявление скорости,
частота движений по ЕВРОФИТ;
Ш
координационные способности – тест Копылова способность к координированности движений, тест Бондаревского равновесие, бег зигзагом - регуляция просторно-временных параметров
движений;
Ш
гибкость – наклон вперед из положения сидя - контроль
развития гибкости позвоночного столба, продольный шпагат подвижность тазобедренного сустава, выкрут гимнастической палки в
плечевом суставе - подвижность в плечевом суставе;
Ш
силовые способности – вис на согнутых руках на низкой
перекладине (девушки), на высокой перекладине (юноши) - силовая
выносливость, прыжок в длину с места - скоростная сила, становая и
кистевая динамометрия - максимальная статическая сила;
Ш
выносливость – с помощью 6-ти минутного бега (девушки)
и теста Купера (юноши) - общая выносливость.
Во втором эксперименте было исследовано 200 юношей 17-19
лет – студенты Херсонского государственного университета и
Херсонского государственного аграрного университета, не
занимающихся спортом.
У исследуемого контингента так же определили группы крови и
уровень развития двигательных способностей по тем же тестам.
После окончания эксперимента был проведен сравнительный
анализ полученных средних показателей по всем тестам у групп девушек
и групп юношей. С помощью критерия Стьюдента определялась степень
вероятности взаимосвязи между серологическими маркерами и уровнем
развития двигательных способностей человека.
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты
сравнения уровня развития двигательных способностей с
серологическими генетическими маркерами у юношей и девушек
представлены в таблице №1.
Анализируя полученные данные по уровню развития скоростных
способностей можно отметить, что по тесту Дитриха достоверные
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результаты были обнаружены как у юношей, так и девушек, но они
противоречивы, по тесту бег 30 метров достоверных различий
обнаружено не было. По показателям теста частота движений по
ЕВРОФИТ, как и у юношей, так и у девушек отмечена одинаковая
достоверная закономерность: люди с І(0) и ІІ(А) группой крови
характеризовались значительно лучшим результатом (р<0,05).
При сопоставлении средних значений по показателям
координационных способностей видно следующее, регуляция просторновременных параметров движений и высокая способность к поддержанию
равновесия присуща людям с IІI(В) и IV(АВ) группами крови (р<0,05).
Способность к координированности движений характерна лишь юношам
с І(0) и IІI(В) группами крови, у девушек такой закономерности не
выявлено (р>0,05).
Анализ показателей развития гибкости показал, что
предрасположенность подвижности в плечевом суставе имеют лишь
люди со ІІ (А) группой крови, как у юношей, так и у девушек. По всем
остальным тестам достоверных различий выявлено не было.
Таблица 1.
Взаимосвязь между уровнем развития (М±m) двигательных
способностей юношей и девушек с группами крови системы АВ0
Тесты двигательны х
способностей

Т ест Дитриха (см.)
Бег 30м. (сек.)
Частота движений по
ЕВ РОФ ИТ (сек.)
Бег зигзагом (сек.)
Тест Бондаревского
(сек.)
Тест Копылова (сек.)
Наклон сидя (см.)
Пр.
Лев.
Вы крут па лки в плечевом суставе (см.)

Ш пагат (см.)

І (0) n=50

Группы крови
ІІ (А) n=50
ІІІ (В) n=50

IV (АВ ) n=50

Ю ноши Девушки
Ю ноши Девушки
Ю ноши Девушки
У ровень развития различны х ви дов скоростны х способностей
17,1±0,4*
12,9±0,1* 21,8±0,6
14,1±0,5
17,2±0,5* 14,1±0,4
5,3±0,1
6,0±0,1
5,3±0,1
5,9±0,1
5,2±0,1
5,9±0,1

Ю ноши

Девуш ки

13,9±0,4
5,2±0,1

17,7±0,5*
5,9±0,1

12,1±0,2*

12,5±0,2

15,1±0,2

13,7±0,3*

12,4±0,2*

13,0±0,2*

13,6±0,2

13,1±0,2*

Уровень развития различных видов координационны х способностей
28,3±0,2
32,6±0,3
28,9±0,3
32,2±0,2 26,3±0,2* 31,0±0,2* 26,8±0,2*
18,2±1,0 11,7±0,9∗
17,7±1,4 11,0±0,8∗ 21,9±1,3* 13,9±0,9* 23,7±1,9*

32,0±0,2
18,2±1,2*

10,9±0,1*
11,5±0,8
28,6±1,7
27,9±1,7
87,5±1,2*

11,9±0,2
11,3±0,2
11,8±0,2 10,7±0,1*
У ровень развития различных видов гибкости
16,0±1,0 10,6±0,9
18,1±0,8 11,6±0,9
31,3±2,1 26,5±1,7
22,0±1,8 29,3±1,7
30,6±2,1 25,0±1,7
21,0±1,7 28,8±1,8
64,7±2,2

83,3±1,5*

61,0±1,9* 89,6±1,0

11,1±0,1

11,1±0,1

12,2±0,2

14,1±0,8
26,3±1,8
26,3±1,7

11,3±0,8
26,0±1,8
26,2±1,8

14,4±0,9
30,3±2,1
30,2±2,1

71,0±1,7

88,0±1,2

71,9±1,7

28,8±1,2

33,3±1,4

Уровень развития различны х ви дов силовы х способностей
Вис на перекладине
25,0±1,1
36,0±1,6
(сек.)
Пры жок в длин у с места 215,5±1,3 186,1±1,9
(см.)
Становая динамомет120,2±2,8* 67,1±1,9
рия (кг.)
Кистевая дина- Пр.
60,8±1,1 32,6±1,1
мометрия (кг.)
Лев.
59,2±1,2 31,6±1,1∗
Т ест Купера (м.)
ю ноши
Бег 6 минут девушк и

27,6±1,4

32,4±1,2

27,7±1,4

35,8±1,6

212,7±1,4

179,7±1,8

214,5±1,5

183,7±1,7 222,7±1,7* 184,0±1,0

107,3±2,4

64,6±1,8

109,0±1,7

69,1±1,8

107,9±1,9

73,2±1,9

61,7±1,2

32,6±0,9

62,0±1,0

38,8±1,0

60,4±1,2

34,5±1,3

59,0±1,1

32,6±0,9∗

60,1±1,0

36,9±1,1

58,1±1,1

33,3±1,3

У ровень развития общей вы носли вости
2928,2±15,91167,3±10,3 2954,6±15,8 1233,4±11,72879,1±17,6 1211,6±10,92907,3±14,51140,6±11,3
*
*
*
∗

* вероятность на уровне р<0,05
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При сравнении результатов силовых способностей видно, что
достоверные различия обнаружены были, но они не подтверждают друг
друга. Так скоростно-силовые способности лучше всего развиты у
юношей с IV(АВ) группой крови, максимальная статическая сила
характерна юношам с I(0) группой крови, а максимальная сила кистевой
динамометрии левой руки присуща девушкам с І(0) и ІІ(А) группами
крови. Однако эти результаты хоть и достоверны, но не взаимодополняют
друг друга. Мы можем предположить, что на развитие силовых
способностей во многом влияют половые различия.
Анализ уровня развития выносливости показал, что как и у
юношей, так и у девушек, ІІ(А) группа крови характеризуется
наилучшими показателями (р<0,05). У юношей так же высокий уровень
общей выносливости достоверно присущ людям с І(0) группой крови.
Выводы.
Детально проанализировав полученные данные можно сделать
следующие выводы:
1. Экспериментально установлена взаимосвязь между группами крови
и различными видами двигательных способностей человека.
2. Генетическим маркером высокой предрасположенности к развитию
скоростных способностей является І(0) и ІІ (А) группа крови;
3. Группы крови ІІІ(В) и IV(АВ) могут прогнозировать высокий
уровень координационных способностей;
4. Маркером развития выносливости может служить ІІ(А) группа крови
системы АВ0.
Дальнейшие исследования предполагается направить на
разработку проблем использования результатов исследования в
практической деятельности в различных видах спорта.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-РЕССОРНОЙ
ФУНКЦИИ СТОПЫ ДЕТЕЙ 9-10 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Сергиенко К.Н.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Аннотация. Представлены результаты исследования опорно-рессорных свойств
стопы детей 9-10 лет после применения авторской программы профилактики
нарушений двигательной функции стопы младших школьников в процессе
физического воспитания.
Ключевые слова: профилактика, стопа, младший школьный возраст.
Анотація. Сергієнко К.М. Профілактика порушень опорно-ресорної функції
стопи у дітей 7-10 років в процесі фізичного виховання. Представлено результати
дослідження опорно-ресорних властивостей стопи дітей 9-10 років після
застосування авторської програми профілактики порушень рухової функції стопи
молодших школярів у процесі фізичного виховання.
Ключові слова: профілактика, стопа, молодший шкільний вік.
Annotation: Sergienko Konstantin. Prevention of diseases of foot support-spring
functional of children of 9-10 years old during process of physical education. The
results of research of foot support-spring properties of children of 9-10 years old
after author’s preventive program of foot motor functional diseases of young
schoolchildren during process of physical education are presented.
Keywords: prevention, foot, low school age.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. В последнее десять лет в Украине наблюдается
парадоксальная тенденция — в то время как принят целый ряд правовых
документов направленных на внедрение физической культуры в жизнь
украинского народа, состояние здоровья и физическая подготовленность
населения страны продолжает резко ухудшатся [2, 7]. Одной из причин
возникновения таких тенденций являются особенности обучения в
современной школе. Основанием для такого утверждения могут
выступать: отсутствие обоснованной структуры двигательной активности
младших школьников, несовершенство программы физического
воспитания в школе, не использование в практике физического
воспитания инструментальных методов контроля за уровнем физического
развития детей, оценки эффективности применяемых физических
нагрузок и степени их интенсивности, не согласованность нормативнооценочной базы и др. Профилактические мероприятия преимущественно
направлены на формирование навыка правильной осанки [1], в то время
как проблема нарушения опорно-рессорной функции стопы школьников
остается без должного внимания. Все это негативно сказывается на
качестве самого процесса физического воспитания, и, конечно же, на
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здоровье самих учащихся.
Попытки разрешить эту проблему, предпринимаемые на
протяжении последних десяти лет, не приводят к желательному
результату. В первую очередь это связано с неадекватностью
предлагаемых двигательных режимов и механизмов повышения уровня
физического здоровья школьников.
Цель работы: Разработать и апробировать методику
профилактики нарушений опорно-рессорной функции стопы младших
школьников в процессе физического воспитания.
Достижение поставленной цели предполагало решение
следующих задач:
1. Разработать комплексы физических упражнений, способствующих
укреплению мышечно-связочного аппарата стопы, увеличению
тонуса скелетных мышц, обеспечивающих стато-локомоторную
функцию стопы школьников;
2. Провести сравнительный анализ тонуса скелетных мышц нижних
конечностей (НК) младших школьников, занимающихся по
программе общеобразовательной школы, до и после применения
предложенной методики профилактики нарушений опорнорессорных свойств стопы.
Методы исследования: анализ и обобщение специальной
научно-методической литературы; педагогические наблюдения и опрос
обследуемых; визуальный скрининг; антропометрия; плантография,
подометрия; миотонометрия; видеометрия [3, 6], а так же методы
математической статистики.
Организация исследований. Экспериментальные
исследования были проведены в общеобразовательной школе № 3 г.
Вишневое, Эффективность разработанной нами программы
профилактики нарушений опорно-рессорной функции стопы
оценивалось нами на 2 группах детей 9-10 лет. В первую группу
(контрольная) были включены дети, которые занимались по
общепринятой программе по физической культуре для
среднеобразовательных школ. Вторую группу (экспериментальная)
составили дети, занимающиеся разработанной программе профилактики
нарушений стопы. Каждая группа включала мальчиков и девочек 9 и 10
лет (n=20 для каждой возрастной группы), всего в исследованиях приняло
участие 160 детей 9-10 лет.
Результаты исследований и их обсуждение.
При разработке методики профилактики нарушений
двигательной функции стопы школьников мы исходили из теоретических
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представлений о неравномерности созревания и развития различных
анатомо-морфологических структур опорно-двигательного аппарата
(ОДА) детей, в частности их нижних конечностей. С этой целью мы
разработали и подобрали такие упражнения, которые способствуют
укреплению мышечно-связочного аппарата стопы, увеличению тонуса
мышц, участвующих в удержании ее сводов [4, 5]. Поскольку величина
нагрузки на стопу в значительной степени зависит от пространственного
расположения всех выше лежащих отделов ОДА человека, многие
упражнения были направлены на формирование навыка правильной
осанки, обеспечивающей нормальное функционирование опорнорессорного аппарата НК и всего ОДА. Все это предполагало выполнение
следующих методических рекомендаций:
o систематическое выполнение предложенных упражнений в ходе
отдельного занятия в условиях школы и дома;
o достижение оптимального мышечного тонуса при помощи
специальных физических упражнений, преимущественно
направленных на мышцы голени и стопы, а так же на мышцы,
обеспечивающие сохранение вертикального положения тела
школьников;
o закрепление навыка правильной осанки и рационального положения
НК с помощью специальных игр, которые требуют от детей
сохранение правильного положения туловища и НК;
o соблюдение гигиенических норм режима дня, работы и отдыха, а
так же правил рационального питания;
o учет эргономических требований к обуви;
o проведение комплексного биомеханического контроля двигательной
функции стопы школьников.
Рекомендуемые физические упражнения рассчитаны для
ежедневного использования в условиях школы (физкультминутки,
упражнения для подготовительной, основной и заключительной частей
урока) и в домашней обстановке (утренняя гимнастика, упражнения на
расслабление мышц стопы, упражнения для самостоятельных занятий).
Целью предложенных упражнений является предупреждение
функциональной недостаточности передней и задней большеберцовых
мышц, длинного и короткого сгибателей пальцев стопы, мышц,
отводящих и приводящих большой палец стопы, а так же малоберцовых
мышц и увеличения силы и обеспечение необходимого тонуса скелетных
мышц НК, участвующих в удержании продольных и поперечного сводов
стопы.
Анализ данных позволяет, положительно охарактеризовать
91

предлагаемые нами программы физических упражнений, направленные
на укрепление мышечно-связочного аппарата нижних конечностей детей
9-10 лет. Об этом, в частности свидетельствуют полученные результаты.
Изучение показателей тонуса скелетных мышц школьников,
занимающихся по предложенной программе, до и после
экспериментальных исследований показало, что в процессе адаптации
к физическим нагрузкам происходит заметное увеличение мышечного
тонуса у исследуемых мышц. Результаты педагогического эксперимента
свидетельствуют об укреплении сводов стопы, улучшении тонуса
исследуемых мышц детей после применения разработанных программ.
Достоверное увеличение тонуса икроножной мышцы
мальчиков и девочек, у экспериментальных групп, было
зарегистрировано в возрасте 9 и 10 лет. При этом прирост тонуса
икроножной мышцы у мальчиков в возрасте 9 лет составил всего лишь
1%, но к 10 годам этот показатель резко увеличивается до 24,2% (Р‹0,05),
а у девочек в 9 лет тонус увеличился на 18,6% (Р‹0,05) и на 27,7%
(Р‹0,05) в 10 лет.
В контрольной группе наблюдаются следующие изменения.
У мальчиков прирост тонуса икроножной мышцы в 9 лет составил 2,73%,
а в 10 лет - 4,48% (Р›0,05). У девочек контрольной группы тонус
икроножной мышцы увеличился в 9 лет на 3,15% и 10 лет – 4,04%
(Р›0,05).
Интерес представляют данные, характеризующие изменение
тонуса длинной малоберцовой и передней большеберцовой мышц
школьников. По мнению многих специалистов именно эти мышцы
принимают активное участие в удержании сводов стопы, а величина их
тонуса является важным показателем их функциональности.
Полученные данные свидетельствуют о том, что достоверное
увеличение тонуса длинной малоберцовой мышцы наблюдалось в
экспериментальной группе у мальчиков в возрасте 9 лет, а у девочек в
10лет.
Прирост тонуса длинной малоберцовой мышцы у мальчиков 9
лет составил 2,4% (P<0,05), а в 10 лет – 1,98% (Р>0,05). У девочек
достоверное увеличение тонуса исследуемой мышцы наблюдалось в 10
лет – 2,64% (P<0,05), в 9 лет тоже наблюдалось увеличение тонуса данной
мышцы – 2,97% (Р>0,05), однако эти изменения, как и у мальчиков 10
лет, небыли достаточно достоверны. Тонус мышцы у детей контрольной
группы увеличился незначительно. У мальчиков и девочек 9 лет этот
показатель не превышал 0,49%, а в 10 лет соответственно 0,24% (Р>0,05).
Показатели, характеризующие увеличение тонуса передней
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большеберцовой мышцы детей экспериментальной группы, имели
достоверное изменение как в 9 лет, так и в 10 лет. Как показал анализ
полученных результатов, у мальчиков экспериментальной группы в 9 лет
тонус мышцы увеличивается на 5,4% (P<0,05), в это же время в
контрольной группе наблюдается аналогичное увеличение тонуса на
3,41% (P<0,05).
В 10 лет прирост изучаемого показателя у мальчиков
контрольной группы составил 0,81% (Р>0,05), а экспериментальной –
5,54% (P<0,05). У девочек экспериментальной группы тонус передней
большеберцовой мышцы увеличивается в 9 лет на 4,13% (P<0,05), в 10
лет на 2,91% (P<0,05). В контрольной группе регистрируемые показатели
у девочек увеличились в 9 лет на 2% (Р>0,05), в 10 лет на 1% (Р>0,05).
Анализ видеограмм стоп детей свидетельствует о том, что после
применения профилактических мероприятий у школьников
экспериментальных групп происходит увеличение высоты продольного
свода стопы (рис. 1).
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Рис. 1. Показатели высоты медиального свода стопы детей 9 -10
лет: А – экспериментальная группа, Б – контрольная группа
В то же время высота продольного свода стопы у мальчиков
экспериментальных групп увеличивается на 4% (P>0,05), а у девочек на
3 %. В контрольных группах увеличение высоты свода стопы не
наблюдалось (P>0,05).
Высота продольного свода стопы у мальчиков
экспериментальных групп увеличивается на 4% , а у девочек на 3 %. В
то же время у испытуемых контрольных группах не наблюдалось
увеличение высоты свода стопы.
У четырех детей контрольной группы было отмечено
незначительное уплощение стопы (34%, по Штритеру), а у одного
обследуемого было зарегистрировано плоскостопие (63%, по Штритеру)
[3].
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Увеличение плюсневого и пяточного углов, регистрировалось
только у детей экспериментальных групп (рис.2)
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Рис. 2. Изменение углов стопы, характеризующих ее рессорные
свойства: А – экспериментальная группа, Б –контрольная группа
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что
применение предложенных комплексов физических упражнений
позволило увеличить тонус исследуемых мышц и не допустить опускание
сводов стопы, как у мальчиков, так и у девочек, занимающихся в
экспериментальных группах.
Выводы:
1.
Анализ средств физического воспитания младших школьников
показал, что проблема профилактики нарушений опорно-рессорной
функции стопы не может быть решена в достаточной степени путем
применения существующих программ по физической культуре,
рекомендуемых для младших школьников. Имеющиеся программы
не учитывают возрастных особенностей формирования
двигательной функции НК детей. Рекомендуемый программный
материал характеризуется отсутствием средств и методов контроля
опорно-рессорной функции стопы школьников.
2.
Разработана методика профилактики нарушений двигательной
функции стопы детей младшего школьного возраста, включающая
комплексы физических упражнений направленного воздействия на
упруго-вязкие свойства скелетных мышц нижней конечности и
повышение опорно-рессорных свойств стопы младших
школьников. Проведенный педагогический эксперимент показал,
что внедрение разработанной авторской программы в процесс
физического воспитания детей младшего школьного возраста
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достоверно улучшает показатели двигательной функции стопы
школьников. Так, плюсневый угол, у детей экспериментальных
групп увеличивается в среднем на 3% (Р<0,05) , при этом
статистически достоверно улучшаются показатели тонуса
четырехглавой мышцы бедра, как у мальчиков, так и у девочек в 10
лет, (Р<0,05); икроножной мышцы у детей обоего пола в 9 и 10 лет
(Р<0,05); длинной малоберцовой мышцы у мальчиков в 9, а у
девочек в 10 лет (Р<0,05); достоверные изменения тонуса передней
большеберцовой мышцы у мальчиков и девочек в 9 и 10 лет
(Р<0,05). У испытуемых контрольных групп достоверное
увеличение этой мышцы тонуса было установлено у мальчиков 9ти лет (Р<0,05). Изменения тонуса других мышц детей
контрольных групп нельзя считать достоверным.
3.
Проведенный педагогический эксперимент позволил
подтвердить эффективность предлагаемой программы
профилактики. Увеличение тонуса скелетных мышц, участвующих
в удержании сводов, и отсутствие нарушений опорно-рессорных
свойств стопы у детей экспериментальных групп свидетельствует
о том, что применение предложенной программы имеет
положительный эффект.
Дальнейшие исследования предполагается провести в
направлении изучения проблем профилактики нарушений двигательной
функции стопы других групп населения.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Текст обсягом 6 і більше сторінок формату А4 (до 70 знаків у
рядку, до 30 рядків на сторінку) на українській (російській) мові переслати
електронною поштою в редакторі WORD. До статті можна включати
графічні матеріали - рисунки, таблиці та ін. Шрифт - Times New Roman
14, поля 20 мм, орієнтація сторінки - книжкова, інтервал 1,5.
Структура статті: назва статті, прізвище та ініціали автора, назва
організації, анотації і ключові слова (трьома мовами - укр., рос., англ.,
обсяг кожної анотації 4 рядки, ключових слів - 1 рядок), текст статті за
структурою згідно Постанови ВАК України від 15.01.2003 N 7-05/1,
література, авторська довідка.
Редакція на протязі місяця надішле за вказаною Вами адресою 1
прим. збірника.
Тел. (0572) 47-11-32; тел./факс: 43-29-56; 61068, м.Харків-68, а/
с 11135, Єрмаков Сергій Сидорович.
Листування з авторами виключно електронною поштою.
Повідомлення про прийняття (або відхиленння) статті до друку
надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами
редколегії.
Умови щодо формування списку літературних джерел: при
наявності посилань на збірники «Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту» та «Физическое
воспитание студентов творческих специальностей» редакційна колегія
розглядає статтю першочергово.
Електронна пошта:
pedagogy@ic.kharkov.ua
- огляд пошти щоденно;
pedagogy@mail.ru
- огляд пошти 1 раз на тиждень;
pedagogy@yandex.ru - огляд пошти 1 раз на тиждень.
Web-сторінка:
www.pedagogy.narod.ru
- загальна інформація;
www.nbuv.gov.ua/eb/khhpі.html - архів статей за 1996-2003рр.
http://lіb.sportedu.ru/books/xxpі - російськомовна сторінка.
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;
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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.
-

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І
СПОРТУ
ОЛІМПІЙСЬКА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НОК УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
10 жовтня 2003 року у Львівському державному інституті фізичної
культури відбудеться наукова конференція „ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ” присвячена 130 річниці від
дня народження засновника української системи фізичного виховання
проф. Івана Боберського
Напрямки роботи конференції:
- Життєвий шлях та творча спадщина проф. Івана Боберського
- Використання традицій української фізичної культури в сучасній
системі фізичного виховання
- Національний спорт в контексті українознавчих проблем
- Видатні постаті в історії українського спортивного руху
- Традиції історичного розвитку фізичної культури в Україні
- Ідеологічні, науково-теоретичні, організаційні та програмнонормативні основи розвитку вітчизняної системи фізичного
виховання та спорту
- Філософські та світоглядні засади фізичного виховання в Україні
- Економіко-правові аспекти сучасного розвитку фізичної культури
та спорту в Україні
- Функціонування української мови і проблеми термінознавства
галузі фізичної культури
- Спорт і релігія
- Український спорт в системі міжнародного спортивного руху
- Спорт української діаспори
- Засоби фізичної культури і військово-патріотичне виховання
молоді
- Вплив фізичної культури на формування світогляду, патріотизму,
моральних і духовних якостей особистості.
На конференції обговорюватимуться науково-теоретичні та
практичні проблеми місця та ролі фізичної культури і спорту в розбудові
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української державності та становлення громадянського суспільства в
Україні, а також проект Національної доктрини розвитку фізичної
культури і спорту в Україні.
Тексти доповідей обсягом до 6 сторінок (роздрук і електронний
варіант), написані згідно з вимогами до наукових публікацій надсилати
до 20 вересня 2003 року.
Статті будуть надруковані окремим випуском збірника „Педагогіка,
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту”,
зареєстрованому як фахове видання ВАК України в галузі фізичної
культури і спорту (постанова ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7. –
бюл. ВАК України, 1999. - №4. – С.59).
Структура статті: назва статті, прізвище, ім’я, по батькові автора,
назва організації, анотації і ключові слова (трьома мовами – укр., рос.,
англ., обсяг кожної анотації 4 рядки, ключових слів – 1 рядок), текст статті
за структурою згідно Постанови ВАК України від 15.01.2003 N 7-05/1,
література.
Разом зі статтею додаються: авторська довідка, конверт зі
зворотною адресою, квитанція про поштовий переказ у розмірі 30 грн.
Адреса оргкомітету: Львівський державний інститут фізичної
культури, наукова частина, вул. Костюшка, 11, м. Львів, 79000; e-mail:
ovaceba@ukr.net; e-mail: postmaster@lsifc.lviv.ua
Адреса для поштового переказу: Зайдовий Юрій Володимирович,
наукова частина, Львівський державний інститут фізичної культури,
вул. Костюшка, 11, м. Львів, 79000. Контактні телефони:
(0322) 72-68-00 – Вацеба Оксана Михайлівна, голова оргкомітету
(0322) 74-11-04 – Гречанюк Оксана Олексіївна, секретар
оргкомітету.
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