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ОСОБИСТЕ ЛИСТУВАННЯ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО
ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЙОГО ЖИТТЄВОГО

І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
Величкович Наталія

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті розглянуто значення особистого листування І. Боберського
для вивчення його життя і творчості. Проаналізовано листи І. Боберського до С.
Ґорука, О. Назарука, О. Тисовського. Виявлено окремі факти біографії, погляди
і риси характеру професора.
Ключові слова: І. Боберський, особисте листування.
Аннотация. В статье рассмотрено значение личной переписки И. Боберского для
изучения его жизни и творчества. Проанализированы письма И. Боберского к С.
Горуку, И. Назаруку, А. Тисовскому. Выявлены отдельные факты биографии,
взгляды и черты характера профессора.
Ключевые слова: И. Боберский, личная переписка.
Annotation. Velychkovych N. Рersonal correspondence of Ivan Boberskyi is source
of study of his vital and creative way. In article considered sense of personal
correspondence of I. Boberskyi for study of his life and creation. Analysed the letters
of І. Boberskyi to S. Goruk, O. Nazaruk,  О. Тysovskyj. Expressed the separate
biography facts, looks and character of professor.
Key words: І. Boberskyi, personal correspondence.

Постановка проблеми. Гармонійне виховання молодого
покоління неможливе без звернення до прикладів, що дає історія у вигляді
знакових постатей кожної епохи. Однією з таких постатей в історії
України є Іван Боберський. Він ще за життя був прикладом для
української молоді і залишив по собі знамениту спадщину – досвід
організації фізичного виховання молоді як частини гармонійного
виховання громадянина – патріота України. Його талант організатора,
видатні особисті якості були визначальними для розвитку фізичної
культури Галичини на початку ХХ ст. З огляду на це особистість
професора, як і вся його діяльність, потребують вивчення і популяризації.

Малодослідженим з цього погляду є особисте листування І.
Боберського. Через свою унікальність ці документи недоступні широкому
загалу. Але з огляду на актуальність образу І. Боберського для сучасників
відомості і факти, наведені у листах, потребують ретельного опрацювання
та оприлюднення. Така інформація дасть змогу індивідуалізувати образ
І. Боберського у свідомості сучасника.

Робота виконана за планом НДР Львівського державного
інституту фізичної культури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велику роботу щодо
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популяризації імені І. Боберського здійснила О. Вацеба. Заходами цієї
дослідниці та за допомоги української діаспори 1996 року видано
альманах “Сокіл-Батько”, у якому вміщено спогади С. Гайдучка, Е.
Жарського про І.  Боберського.  У  монографії цього ж автора
проаналізовано спортивний рух, одним з організаторів якого був І.
Боберський (1999). Завдяки дослідницькій праці проф. о. Ю. Мицика
побачив світ щоденник І. Боберського (2003), який містить записи періоду
1918-1919 рр., які були підготовлені до друку самим І. Боберським.
Діяльність професора висвітлена в окремих розділах посібників О.
Винничука (2001), Б. Трофим’яка (2001), газетних та журнальних статтях.
Особисте листування професора не було предметом спеціального
дослідження.

Мета – проаналізувати епістолярну спадщину професора Івана
Боберського і її значення для вивчення його життя і творчого шляху.

Основні результати дослідження. Збережена епістолярна
спадщина І. Боберського не дуже велика за обсягом. У Центральному
державному історичному архіві у м. Львові (ЦДІАЛ) зберігається близько
100 листів І. Боберського до різних кореспондентів, офіційного та
приватного характеру. У коло нашого дослідження потрапили приватні
листи, адресовані С. Ґоруку, О. Назаруку, О. Тисовському. До матеріалів
дослідження ми долучили також звіт І. Боберського про подорож до УСС
1916 р., який, хоч і не належить до епістолярного жанру, проте містить
цікаві спостереження професора.

Нами проаналізовано листи І. Боберського до Семена Ґорука,
крайні дати яких 1907-1916 рр., до Осипа Назарука (1915-1939), до
Олександра Тисовського (1912-1914), а також листи О. Назарука до І.
Боберського (1923-1939). Загалом проаналізовано  понад 200 листів. Ці
документи охоплюють періоди життя І. Боберського від Першої світової
війни до середини югославського періоду (дозволимо собі так назвати
час від 1931 р. до останніх днів життя професора) та є нерівнозначні за
своєю інформативністю. Найбільш інформативні для індивідуалізації
образу І. Боберського листи 1914-1916, а особливо другої половини 30-
х років, що містять уривки втрачених для нас спогадів І. Боберського.

Життєпис професора доповнює описаний ним у листі від 15
серпня 1914 р. до О. Тисовського випадок, який з ним стався у Львові.
Якось пізно ввечері І. Боберський, святково вбраний, вертався додому.
На Цитаделі (район у центрі Львова) його зупинила поліція і, не бажаючи
вірити, що він так пізно повертається з кав’ярні, затримала. Він, як відома
і поважана у Львові людина, вельми здивувався, проте не розгубився, а
запропонував жовнірам відвести його додому і переконатися, що він
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місцевий мешканець. Один із жовнірів пішов з ним, а дорогою виявилося,
що затриманий – “Сокіл-Батько”, а конвоїр – сокіл з Ляшок Мурованих
(село поблизу Львова), який через цей випадок “дістав 30 сот. на тютюн
і провідав, де Сокіл-Батько у Львові мешкає” [3].

Цікаво відзначити, що листи І. Боберського до однодумців
характеризують його як людину з прекрасним почуттям гумору. Жоден з
проаналізованих нами листів не обходиться без дотепу, дружнього жарту.

Як зазначав І. Боберський у щоденнику,
працюй і  жартуй – одне з  гасел,  яке
допомагало йому в роботі [1].

Серед листівок,  надісланих О.
Назарукові, збереглася поштова картка з
раніше не опублікованою фотографією І.
Боберського (мал.1).  За  змістом
супровідного листа вдалося встановити, що
фото зроблене в Канаді, після 1933 року.
Поштовий штемпель і марка не збереглися
[4].

У  листах І.  Боберського до
приватних осіб велика частка належить
громадським справам. Свою зайнятість під
час війни Боберський коментує з
характерною для нього дотепністю: “На
доказ, які кольосальні межі обнимає моя
власть, прибиваю тут печатки, які тепер

стоять до моєї розпорядимості” [5] (мал. 2).
Активна життєва позиція професора зумовлена особливостями

його світогляду. На зауваження О. Назарука “…хоч Ви в Бога, здається,
не вірите…” [4] І. Боберський відповідає: “ Бог є, кождий видить його в
свій спосіб, бо кождий чоловік є світом для себе. Однак Бог цілком не
журиться людьми: нехай роблять, що їм подобається. Що собі люди
виборять, це мають (підкреслення наше. – Н. В.)” [4]. Ці слова свідчать,
що Боберський був релігійною людиною. Його віра була активною, як і
ставлення до життя. Така позиція дозволила йому гостро критикувати
речників християнства, які, за його висловом, все роблять, що їм прикаже
держава, і  живуть так, неначе б Бога не було на землі, хоча й постійно
про нього говорять [4], що могло послужити підставою для припущення
О. Назарука.

Боротьба за  права українського народу, за утвердження
національного престижу українців в усіх сферах життя – одна з провідних

Мал. 1. Фотографія
І. Боберського.



6

думок у документальній спадщині І. Боберського. Описуючи методику
вишколу Січових Стрільців і зауваживши дублювання українських наказів
німецькою мовою, він відзначає: “Німецькі прикази уважаю за практичні,
але з точки народньої самостійності безумовно за злишні, бо понижаючі”
[2]. Погоджуючи з О. Назаруком справу переведення кількох сотень
доларів на закупівлю Українського Города, наголошує, що Україна має
рівні з іншими державами права на розширення своїх територій, аж до
закупівлі колоній в Африці та Абіссинії [4].   У відповідь на скаргу Івана
Труша про те, що «немає українського стилю, …лише мішанина всяких
мотивів“, І. Боберський радить: “…сю мішанину треба добре перемішати
і взяти за свою, інакше візьмуть інші і нам не лишиться навіть мішанина”
[2].

Мал. 2. Відбитки печаток наведені у листі І. Боберського: 1 –
печатка референта Івана Боберського; 2 – печатка “Звіт

Українського Леґіону”; 3 – печатка “Центральна каса Українського
Леґіону”; 4 –печатка Української Боєвої Управи; 5 – особиста

печатка-монограма Івана Боберського; 6 – печатка Українського
Військового Музею; 7 – печатка “Український Леґіон”.

З листів І. Боберського яскраво виступає надзвичайна пильність
до всього, що його оточує, особливо в історичні часи національно-
визвольних змагань. Таким чином, його листи становлять цінність як
репортажі.

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
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Листуючись із сотником УСС Семеном Ґоруком, він відчуває,
що той знаходиться в епіцентрі історії, і щоразу спонукає його до нотаток,
як, наприклад, у листі з Відня від 17-18 травня 1915 р.: “…напишіть
дещо більше єще про Степанівну і Михайлишин та може инші які
стрілецькі індивідуальности. Опишіть якусь стежу, але докладнісенько,
щоби кождий цивіль знав, як то виглядає. Опишіть, як будують окопи, а
особливо якийсь напад на російську стежу. Ніхто не хоче писати, а
подекуди не вміє, і хоче зараз якихсь великих подій, а не видить, що малі
гарні черти є великими подіями” [5].

У листах до цього ж кореспондента зафіксовано інформацію про
діяльність І. Боберського на посаді референта Українського Військового
Музею: його плани щодо розбудови музею, інструкції для сотників,
дописувачів, фотографів; підготовку до виставки у Львові. Уривки, що
стосуються музею, засвідчують професійність І. Боберського і у цій
галузі. Він дбає про збереження всього, що може становити пам’ятку по
стрілецьких часах: речі поранених і полеглих, листи, записки, щоденники,
військові трофеї. Постійно наголошує на обов’язках фотокореспондентів
фіксувати події “правдивої війни”, а не “невинної кухні”, оскільки “опісля
вже все мине – і не вернеся. Нехай сьвітливці се пам’ятають, що на них
спочиває величезна відвічальність” [5].

Листування свідчить, що, перебуваючи у Відні або Львові, І.
Боберський підтримував тісний зв’язок з бойовими частинами УСС. Крім
усього іншого, він як член Бойової Управи УСС дбав про теоретичну
підготовку війська. У листі від 7 лютого 1915 р. до С. Ґорука він пише:
“…прошу робити собі технічні записки, щоби Ви могли написати
стратеґічний підручник з тих досвідів, які наші Стрільці поробили. Н.
п.: “Стежі”, “Одіж вояка”, “Пожива під час війни”, “Вказівки для вояка
під час походу” і т. п. Спеціяльностию будуть здає ся стежі, се є патрулі.
Рівночасно порадьте, щоб сьвітливці поробили технічні знимки з перебігу
“стежі”, які в підручнику можна би ужити. … Нехай прецінь побільшиться
стратеґічна література і нашим доробком” [5]. У листі від 2 лютого 1916
року йдеться про підготовку перевидання підручника І. Боберського
“Впоряд” та брошуру з “полевих вправ”, про задум, щоби “Вісті з
Запорожа” публікували “фахові річи про стежі, сторожі, копанє ровів,
криївок, гігієну в поли – тактику приступів”, які були конче необхідні
для військової підготовки стрільців [5].

Надзвичайно цікаві погляди І. Боберського на історичну долю
України у листі від 26 червня 1937 р., де він знаходить аналогію у долях
українського і болгарського народів і висловлює своє бачення подій 1916
р.: “Болгари дістали свободу, коли цілком були без пам’яті, що в XIV віці
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господарили самі своєю землею. Їх доля цілком подібна до нашої. … І
ми забули, що правили землею, військом, торгівлею” [4]. Саме браком
історичної пам’яті та досвіду праці пояснює він поразку визвольних
змагань: “Ми не добились тепер держави, бо розпустили в Києві своїх
вояків. Ми не знали, що вони потрібні… Хто шле пожарників домів,
коли горить село? Хиба божевільний. Ми встругнули геніяльну дурницю”
і вважає, що “…такої хвилі, де ми могли все забрати в свої руки, як
спадкоємці, не дочекається нарід так скоро” [4].

Незважаючи на поразку, І. Боберський вважає, що політична
шахова гра йде постійно на користь України. З листа до О. Назарука від
26 червня 1937 р. можна виділити конкретні завдання у напрямі сприяння
“гравцям”: по-перше, очевидці та учасники національно-визвольних
змагань …рр. мають описати все, що діялось у ті часи, щоби на підставі
цих спогадів можна було проаналізувати причини поразки; по-друге,
молодь повинна їхати за кордон і вчитися “методі праці”; по-третє, ті,
хто живуть під радянською владою, мають “пережити ті страшні часи
московського лютовання і старатись надати українській державі,
зазначеній вже на всіх картах в світі, лад і право”; по-четверте,
“…українці по займанщинах не сміють чекати, зіваючи, але боронити
своєї мови і всіх своїх прав” [4].

На глибоке переконання І. Боберського, “коли упорядкується
існуюча вже Україна, тоді вона відбере від займанців все, що вони
забрали”. Цікаво, що І. Боберський навіть прогнозує час, коли це
станеться, – три покоління, 75-90 років [4].

Висновки. Особисте листування І. Боберського дає багатий
матеріал для вивчення його життєвого і творчого шляху. Автобіографічні
моменти, оцінки історичних подій і фактів, що містяться у листах, дають
можливість доповнити уявлення про світогляд,  риси характеру
професора. Вважаємо, що особисте листування як одне з найцінніших
джерел вивчення спадщини І. Боберського потребує спеціального
поглибленого опрацювання.

Робота потребує продовження дослідження.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО
СПОРТИВНОГО РУХУ НА ПРИКАРПАТТІ
В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Мельник Михайло
Івано-Франківський коледж фізичної культури

Анотація. У статті аналізуються особливості розвитку українського спортивного
руху на Прикарпатті в першій половині ХХ століття в умовах різних окупаційних
режимів. Коли спортивні товариства набували сили і популярності, їх діяльність
заборонялася . Заняття спортом, особливо після Першої світової війни,
розглядалися як одна із форм виховання партіотично налаштованого українця.
Ключові слова: український спортивний рух, особливості розвитку.
Аннотация. Мельник Михаил. Особенности развития украинского спортивного
движения в Прикарпатье в первой половине ХХ века.  В статье анализируются
особенности развития украинского спортивного движения на Прикарпатье в
первой половине ХХ века в условиях разных оккупационных режимов. Когда
спортивные общества становились сильными и популярными, их деятельность
запрещалась. Занятия спортом, особенно после Первой мировой войны,
выступали как одна из форм воспитания патриотически настроенного украинца.
Ключевые слова: украинское спортивное движение, особенности развития.
Annotation. Melnyk Мykhajlo. Peculiarity of development Ukraine sport’s movement
in Hrykarpattja region in first half of the 20-th country. In this article peculiarity
development Ukraine sport’s movement in Prykarpattja region in first half of the 20-
th country is uncovered. Aggressor’s power prevented of development Ukraine sport.
Sport was form of the education of  Ukraine young people.
Key words: Ukraine sport’s movement, peculiarity of development

Постановка проблеми.  У  сучасній Україні  проходить
реорганізація сформованої у радянський період системи спорту як
складової суспільної діяльності. Триває розробка ідеологічних засад,
здійснюється пошук ефективних організаційних форм, визначаються
орієнтири подальшого розвитку. Тому актуальними залишаються всебічні
та глибокі дослідження традицій тіловиховання українців, зокрема в
першій половині ХХ століття, оскільки саме в цей період на території
Західної  України закладалися підвалини українського спорту,
сформувалася система національно зорієнтованого спортивного руху.

Робота виконана за планом НДР Івано-Франківського коледжу
фізичної культури.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Всеоб’ємне
дослідження зазначеної проблеми, проведене О.Вацебою [1], дозволило
виявити тенденцій розвитку українського спортивного руху, визначити
чинники впливу та  окреслити тогочасну організацію системи
українського спорту. В той же час, малодослідженим залишається
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розвиток українського спортивного руху після 1939 року та особливості
його розвитку в різних місцевостях Прикарпаття.

Метою нашого дослідження стала спроба доповнити відомості
про особливості розвитку спортивного руху на Прикарпатті в першій
половині ХХ століття. Увага буде зосереджена на недостатньо висвітлені
аспекти функціонування спорту у зазначений історичний період. Для
вирішення завдання проводився аналіз науково-методичної літератури,
архівних документів, тогочасної преси, а також опитування через бесіду.

Основні результати. У першій половині ХХ століття українське
Прикарпаття перебувало під владою чотирьох окупаційних режимів:
австро-угорського (до Першої світової війни), польського (між світовими
війнами), російсько-більшовицького (1939-1941 р.р.) і німецько-
фашистського (1941-1944 р.р). Розвиток українського спортивного руху
в ці періоди характеризується своїми особливостями.

До Першої світової війни культивування різних видів спорту
серед українців Прикарпаття найчастіше викликали негативну реакцію
з боку населення і були невдалими. Як приклад можна навести створення
в 1894 році при товаристві “Сокіл” у Львові гуртка шерму (фехтування),
який не приживається. В 1911 році у Львові створюється клуб шерму
“Роксоланія”, який “через неприязнь громадянства до нього і взагалі до
цього виду спорту припинив своє існування”. І лише в 1925 році при
товаристві “Сокіл-Батько” знову була організована секція шерму [2].

Причина такого ставлення українців до спорту вбачається в тому,
що в цей період активно пропагується сокільський рух, який базувався
на гімнастичних вправах незмагального характеру, але мав яскраво
виражену національно-визвольну спрямованість. Саме він, викликавши
більший інтерес у різних верств населення у порівнянні зі спортивним
рухом, набув масового поширення в різних містах і селах Прикарпаття.

Активний розвиток українського спортивного руху
спостерігається в 20-их роках – на початку польської займанщини
(окупації). Він починається із створенні при товариствах “Сокіл”, “Січ”,
“Пласт” спортивних секцій (найчастіше з легкої атлетики і футболу).
Згодом організовуються спортивні товариства [1].

Починають проводитися спортивні змагання місцевого і
регіонального характеру з різних видів спорту. Прикладом змагань
місцевого рівня є змагання з  легкої атлетики і наколесництва
(велоспорту), які 18 квітня 1922 року в Коломиї організувало товариство
“Сокіл-Батько” [3].

З 1922 року в Коломиї українські футбольні команди “Хортиця”
і “Довбуш” беруть участь у місцевих змаганнях [4].
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Прикладом регіональних змагань є “Запорізькі ігри”, які
проводилися у Львові [1].

В 1939-1941 р.р. в період російсько-більшовицької займанщини
у зв’язку із масовими політичними репресіями серед населення з боку
окупаційної влади спортивне життя на Прикарпатті загальмувалося.

В 1940-1941 р.р. – на початку німецької займанщини в різних
місцевостях Прикарпаття активізується спортивний рух. Так, в 1941 році
в передмістях Станіславова (Івано-Франківська) створюються спортивні
товариства. В Княгинені створено товариство “Черник”, в якому
культивувалися футбол, легка атлетика, чоловічий і жіночий волейбол,
настільний теніс, плавання, жіночий баскетбол, шахи, а на Гірці створено
товариство “Заграва”, в якому культивувалися футбол, легка атлетика,
чоловічий і жіночий волейбол, настільний теніс. Однак в 1943 році з
наближенням фронту німецька влада почала закривати спортивні
товариства.

Таким чином, спалахи активного розвитку українського
спортивного руху спостерігаються на початку польської і німецької
займанщини. Однак, з утвердженням окупаційної влади на українських
землях національним спортивним товариствам висуваються безпідставні
звинувачення в антивладній діяльності, що призводить до їх закриття.

Аналіз літературних джерел та документальних матеріалів дає
підстави стверджувати,  що спорт виступав своєрідною формою
виховання молоді. З одного боку спортивна діяльність сприяла реалізації
індивідуальних можливостей українських змагунів через їх участь у
змаганнях різного рівня. Так, уродженці Станіславівщини брали участь
у змаганнях з плавання – Роман Припхан, з легкої атлетики –
В.Соколовський,  І.Барнич-Дубас,  з  тенісу – Р.Андрюхович,
Л.Чайківський, з велоспорту – М.Снігурович та інші.

З іншого боку спортивна діяльність розглядалася як одна із форм
виховання національно-свідомого українця. Якщо на початку ХХ століття
в українських національно-налаштованих товариствах і організаціях
пропагувалося фізичне гартування через гімнастичні вправи як форми
національного виховання, то з 20-их років все більшої популярності в
цьому плані набуває змагальна діяльність шляхом культивування різних
видів спорту.

На нашу думку, саме через це утворений в 1923 році Український
спортивний союз заборонив українським спортивним товариствам і
секціям брати участь у змаганнях з товариствами інших національностей,
щоб через спорт здійснювати національно-виховну діяльність.

Ще одним  доказом  значення ролі  спорту у вихованні
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національно-свідомого українця є співпраця між спортивними та
освітньо-виховними товариствами, яка полягала в агітації молоді
освітньо-виховними товариствами “Просвіта” і “Союз українок” до
занять спортом та в складанні пожертв на проведення спортивних заходів.

Висновки.
1. Окупаційні режими перешкоджали розвитку українського

спортивного руху.  Коли спортивні товариства набували сили і
популярності, їх діяльність заборонялася.

2. Заняття спортом розглядалися як одна із форм виховання
національно-свідомого українця.

Перспектива подальших досліджень пов’язана з вивченням
змісту діяльності українських спортивних та освітянських товариств на
Прикарпатті в першій половині ХХ століття, які активно долучалися до
спортивного руху, зокрема їх світоглядні аспекти, що дозволить
розробити дієві рекомендації щодо ідеологічних засад сучасного
фізкультурно-спортивного руху в Україні.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ
НАЦІОНАЛЬНИХ ОДНОБОРСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Величкович Микола
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація . У  статті розглянуто  основні проблеми,  що  перешкоджають
повноцінному розвитку національних одноборств у сучасний період. Вказано
перспективи впровадження національних одноборств як цілісного явища у
систему фізичного виховання.
Ключові слова: національні одноборства, розвиток, проблеми, перспективи.
Аннотация. Велычковыч Николай. Проблемы и перспективы развития украинских
национальных единоборств на современном этапе. В статье рассмотрены главные
проблемы, которые препятствуют полноценному развитию национальных
единоборств  в современный период.  Указаны перспективы внедрения
национальных единоборств как целостного явления в систему физического
воспитания.
Ключевые слова: национальные единоборства, развитие, проблемы, перспективы.
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Annotation. Velychkovych Mykola. Problems and prospects of development of
Ukrainian national single combat at the present stage. In article the main problems
are considered which interfere with high-grade development of national single combat
in the modern period. The prospects of introduction national single combat as complete
phenomenon in system of physical education are specified.
Key words: national single combat, development, problem, prospect.

Постановка проблеми. В Україні за останні 15 років усе більше
заявляють про себе національні одноборства, що сформувалися та
розвиваються на українській традиції тіловиховання. За цей час
оформилися та пропагуються гопак, спас, хрест, сварга, козацька вежа,
козацький двобій. Ще ряд дослідників заявляють про створення власних
авторських стилів (триглав тощо), але у цій статі ми їх не розглядаємо.
Однак у сьогоднішніх умовах розвиток зазначених видів відбувається
дещо хаотично, без системного підходу, часто не враховуючи реалій
суспільного життя в Україні. Тому, на наш погляд, необхідно означити ті
найважливіші проблеми, які постають у розвитку національних
одноборств як виду спорту, який претендує на представлення українських
традицій у цій галузі.

Однак розгляд лише проблематики не дасть повної картини
розвитку одноборств, якщо не дивитися на це з точки зору майбутніх
перспектив цих видів.

Робота виконана за планом НДР Львівського державного
інституту фізичної культури.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За останні чотири
роки (1999-2003) кількість досліджень та публікацій на цю тему
перевищує сумарну кількість за попередні 10-15 років. Це зумовлено як
зростанням зацікавлення до українських одноборств, так і необхідністю
ґрунтовних наукових досліджень з історії, філософії, методик навчання,
біомеханіки та медико-біологічних аспектів.

На сьогодні у галузі одноборств питання розвитку українських
видів та перспектив їхнього функціонування були предметом розгляду
Мартинюка Л. (2002), Левківа В. (2002), Скиби Т. (2003) (з методики),
Петечука М. та Величковича М. (2003) (з термінології), Задунайського
В. (2000). Внутрішня структуризація видів та її вплив на можливість
використання одноборств у системі фізичного виховання України була
висвітлена у наших публікаціях 2002 і 2003 років [1]. Однак сучасний
стан розвитку одноборств потребує наукового аналізу і окреслення
майбутніх перспектив.

Мета – означити проблеми розвитку українських одноборств
на сучасному етапі та накреслити перспективи цих видів.
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Основні результати дослідження. Процес відродження, а також
творення нових видів одноборств розпочався в Україні з середини 80-х
рр. ХХ ст. За цей час заявили про себе гопак, спас, хрест, козацька вежа,
сварга.

Сьогодні оформилося ряд видів українських національних
одноборств, котрі мають свою власну рухову базу, не запозичену шляхом
компіляції з інших видів, а витворену на традиціях народної фізичної
культури українців.

Ці національні одноборства мають особливості не лише за
історією свого походження та розвитку [1; 3; 7], але й за техніко-
тактичним арсеналом дій [3; 4; 5], термінологічним апаратом [2; 5] тощо.

Це зумовлено, у першу чергу, джерелами інформації, якими
послуговувалися дослідники національних одноборств у різних регіонах
під час своїх досліджень [2; 5]. По-друге, власним досвідом дослідників
із занять тими чи іншими видами спорту (одноборств) [2; 3; 4; 5; 6].

Однак, не зважаючи на різноманітні (техніко-тактичні, методичні
тощо) відмінності, спільними джерелами рухової інформації для
українських національних одноборств [1; 7] виступають:

1. Народні ігри.
2. Народні танці.
3. Елементи обрядових дій (гаївок тощо).
4. Історичні документи.
5. Літературні твори певного періоду.
Завдяки цим джерелам вдалося не лише реконструювати велику

кількість елементів [6], а й відновити певні принципи, котрі дозволяють
системно об’єднувати окремі елементи у сув’язі та різноманітні
комбінації [4; 6].

Географія поширення видів  українських національних
одноборств неоднорідна, що зумовлено:

1. Часом виникнення (реконструкції, відновлення) [7].
2. Організаційною структурою,  котра  розвивала  та

пропагувала даний вид [7].
3. Проведенням змагань, семінарів, фестивалів, показових

виступів [4; 5; 6; 7].
4. Вдалою назвою [5; 7].
5. Наявністю наукових праць з конкретного виду.
Однак, попри велике зацікавлення названими видами, існує ряд

проблем, котрі роблять неможливим подальший динамічний розвиток
одноборств. Враховуючи обсяг даної статті, ми не маємо змоги детально
описати усю проблематику розвитку українських одноборств, тому
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виділимо найважливіші, на наш  погляд, причини гальмування прогресу
національних видів.

По-перше, більшість видів на сьогодні відчуває брак фахівців, у
першу чергу зі спеціалізованою спортивною освітою. Ця проблема стає
усе більш актуальною у зв’язку з упровадженням національних
одноборств у систему фізичного виховання закладів освіти. Наприклад,
сьогодні у Національному університеті “Києво-Могилянська академія”
та Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича існують
секції з українського рукопашу гопак. Але лише Львівський державний
інститут фізичної культури випускає спеціалістів з українського рукопашу
гопак, а також тут проводяться курси підвищення кваліфікації тренерів
з цього ж виду. У Дніпродзержинському коледжі фізичного виховання
здійснюється підготовка молодших спеціалістів з гопака.

По-друге, відсутність організаційних всеукраїнських структур
(федерацій, асоціацій) не сприяє розвитку через неможливість
відстоювання інтересів національних одноборств у державних органах
влади, спортивних та освітніх установах та організаціях. А відтак
об’єктивно не визнаються спортивні кваліфікації. Винятком є козацький
двобій, визнаний як вид спорту у 2001 році, але цей новий вид
одноборства є еклектичним за видами змагальної програми.

Третьою вагомою проблемою є незначна кількість наукових
досліджень з різних аспектів національних одноборств (від історії та
філософії до методик навчання, тренування та біомеханіки тощо). А якщо
і проводяться дослідження, то вони зосереджені на теоретичних
проблемах. Перші спроби змінити ситуацію здійснені у Львівському
інституті фізичної культури, де протягом чотирьох років проводяться
наукові конференції з проблем розвитку національних одноборств. У
квітні 2003 року тут відкрито наукову лабораторію, яка займається
питаннями розвитку українських національних  одноборств.

Означивши основні перешкоди на шляху розвитку українських
одноборств, доцільно буде вказати і на перспективу їхнього розвитку,
зважаючи при цьому на ті завдання, що стоять перед ними.

В умовах розвитку сучасного спортивного руху одноборства
займають значне місце. Це викликано відносною доступністю занять, і
видовищністю змагань, прикладним значенням у повсякденному житті.

У сьогоднішні умовах одноборства виконують такі завдання:
1) самозахист;
2) змагальна діяльність, спорт;
3) виховання;
4) прикладні системи для військовослужбовців;
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5) представлення національної культури на міжнародній арені;
6) формування світогляду [1-7].
Широкого поширення набули традиційні види одноборств

(гопак, спас, хрест, сварга, козацька вежа). Вони приваблюють людей як
розвага, спосіб фізичного та духовного самовдосконалення. Часто
одноборства практикують люди, захоплені історією, філософією. Цей
напрям  існуватиме, напевно,  завжди,  оскільки частина  людей
захоплюється дослідженням та вивченням лише теоретичної сторони
явища одноборств.

Однак найбільше послідовників мають одноборства, які
практикують змагальну діяльність (гопак, спас, козацький двобій). Це
викликано кількома причинами. По-перше, протягом ось уже кількох
тисяч років люди змагаються між собою заради виявлення швидшого,
спритнішого, сильнішого тощо. Це закладено у природу людини (за
Гейзінгом), тому що змагальність можна розглядати як певну сублімацію
вітальної енергії, спрямованої на утвердження серед собі подібних.

По-друге, широкий спектр пропонованих варіантів – від
жорстких повноконтактних поєдинків до абсолютно безконтактних
музичних форм (однотани, бойові танці) – може задовільнити потреби
залежно від уподобання тих, хто бажає займатися.

По-третє, видовищність у спортивних напрямах одноборств, що
приваблює великі аудиторії глядачів. Це стимулює людей до занять заради
можливості привселюдного самоствердження, бути у центрі уваги.

Національні види спорту, а особливо одноборства, виконують
важливе завдання – вони представляють культуру свого народу на
міжнародній арені, експортують її в інші регіони. Мета такого процесу
може бути різнопланова: від пропаганди своєї  культури до
опосередкованих політичних впливів [1].

Одноборства впливають не тільки на фізичний стан людини. У
першу чергу це вплив на емоціональну сферу, сферу морального,
психологічного та духовного становлення особистості. Тому важливими
аспектами національних систем, на нашу думку, є такі:

1) ефективність (оптимальність) технічних елементів;
2) обґрунтованість застосування сили;
3) психологічна підготовленість до поєдинку в  умовах
реального, життєво небезпечного, поєдинку;

4) моральна стриманість носіїв цієї системи, їхня суспільна
дисциплінованість.

Основний зміст підготовки полягає у набутті  навичок
адекватного реагування на подразники навколишнього світу з точки зору
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українського етносу.
Висновки.
Для подальшого розвитку та масового впровадження гопака,

спаса, хреста та інших видів національних одноборств, окрім їхнього
поширення в Україні, має бути вирішено ряд об’єктивних проблем. Це
підготовка фахівців, створення організаційних структур та науково-
методичне забезпечення навчального і тренувального процесів. Лише
за умови ефективного вирішення цих питань можна сподіватися на
повноцінне використання національних одноборств у системі спорту та
фізичного виховання України, а з часом і поширювати їх поза межі нашої
країни.

Подальші дослідження передбачається направити на вивчення
інших проблем розвитку українських національних одноборств.
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СХІДНИМИ ОДНОБОРСТВАМИ НА
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Яремко Марина, Шемечко Андрій
Львівський державний інститут фізичної культури
Львівський державний аграрний університет

Анотація. Показано специфічні духовні аспекти занять східними одноборствами
та проаналізовано вплив цих аспектів на формування моральних і вольових
якостей особистості в умовах сучасного суспільства.
Ключові слова: східні одноборства, особистість, моральні і вольові якості.
Аннотация. Яремко Марина, Шемечко Андрей. Влияние занятий восточными
единоборствами на формирование духовных качеств личности. Показаны
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специфические духовные аспекты занятий восточными единоборствами и
проанализировано влияние этих аспектов на формирование моральных и волевых
качеств личности в современном обществе.
Ключевые слова: восточные единоборства, личность, моральные и волевые
качества.
Annotation. Yaremko Maryna, Shemechko Andriy. The influence of east fihgting
activities upon an individual moral qualities forming. The specific spiritual aspects
of the East combats practice have been shown and the influence of these aspects on
the moral and volitional qualities of the personality in the modern society has been
analyzed.
Key words: East combats, personality, moral and volitional qualities.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та
публікацій. Східні одноборства як засіб самозахисту мають дуже давню
історію. На сучасному етапі свого розвитку вони є вагомим складником
галузі фізичної культури і спорту суспільства.

Деякі види східних одноборств успішно розвиваються в різних
країнах як види спорту і здобули собі широку популярність серед різних
верств населення через красу та безкомпромісність боротьби, що
розгортається на  спортивних майданчиках.  Здобула  визнання
Міжнародного олімпійського комітету Міжнародна федерація таеквондо
[3], що є вагомим показником високого рівня розвитку цього виду
одноборств у світі. Цим самим шляхом прямує й карате-до.

Окрім цього, в умовах сучасного суспільства східні одноборства
функціонують як різновиди масової фізичної культури, і в цій якості вони
є практично поза конкуренцією. Адже їхня техніка передбачає роботу
великої кількості м’язових груп та різнобічний розвиток фізичних
якостей. Систематичні заняття сприяють також розвиткові сенсомоторних
якостей та високої швидкості переробки інформації, що дозволяє успішно
діяти в непередбачених обставинах, а також розвиткові стійкості до
перешкод у стресових ситуаціях. Не випадково в різних країнах світу
східними одноборствами займаються жінки та чоловіки, підлітки та люди
похилого віку [2].

Заняття східними одноборствами, так само як й інші різновиди
фізичної культури і спорту, є дієвим чинником впливу на формування
таких якостей особистості  як цілеспрямованість,  рішучість,
наполегливість, витримка, ініціативність, самокритичність, здатність до
самовіддачі ,  здатність до співпраці  тощо.  Натомість східним
одноборствам притаманні певні специфічні особливості, відмінні від
особливостей інших видів фізичної культури і спорту, які чинять вплив
на формування якостей особи, що займається.

Робота виконана за планом НДР Львівського державного
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інституту фізичної культури.
Мета даної роботи – проаналізувати вплив особливостей занять

східними одноборствами на формування духовних якостей особистості.
Основні результати дослідження. Насамперед особливістю

східних одноборств є специфічні морально-етичні принципи. Згідно
даних літературних джерел [1, 4 та ін.], ще у XIV-XV ст. у Китаї в
Шаолінському монастирі було розроблено низку приписів – “Шаолінські
заповіді”, яких повинен був дотримуватись кожен учень. Однією з
найбільших чеснот бійця, згідно цих приписів, вважалася гуманність чи
людяність – “жень”. Справжнє ушу в Китаї було гармонійним шляхом
розвитку власного духу з притаманним йому гуманним, шанобливим
ставленням до людей. Морально-етичні принципи не були втрачені і в
теперішній час. Вони отримали подальший розвиток зусиллями сучасних
реформаторів бойових мистецтв, що прагнуть адаптувати стародавні
одноборства до умов сьогодення і, водночас, не втратити традиційні
ідеали і цінності. Так, засновником Кьокусінкай Будо карате Масутацу
Оямою в 60-ті рр. ХХ ст. було запропоновано текст присяги, що містила
низку морально-етичних принципів і була затверджена Головним
управлінням Міжнародної організації Кьокусінкай Будо карате в Японії
[4]. Зокрема, присягою передбачалися такі положення: готовність до
зміцнення тіла і формування твердого непохитного духу, культивування
“духу самозречення” (подолання егоїзму як головної перешкоди на шляху
самовдосконалення людини), повага до старших, скромність, утримання
від насильства (застосування бойових прийомів лише для захисту
власного життя, сім’ї, друзів, закону та порядку). У людей, що займаються
східними одноборствами з дотриманням таких положень, попри
зовнішню жорстокість та войовничість техніко-тактичних прийомів,
формується високий рівень розвитку моральних якостей. Вони вбачають
у заняттях шлях фізичного і духовного самовдосконалення, а не спосіб
оволодіння “голою” технікою боротьби, яка може стати й технікою
вбивства, і не спосіб самоствердження за рахунок приниження слабших.
Текст цієї присяги був адаптований до умов сучасного спортивного карате
і при цьому дещо втратив свій первісний зміст. Однак, навіть в умовах
занять спортивним карате зберігаються вимоги до поведінки спортсменів
у залі, збережено й саму форму присяги як морального зобов’язання, що
абсолютно непритаманне іншим видам спорту в сучасному суспільстві
[4].

Ще одним специфічним чинником впливу на духовну сферу
людини є ритуал, якого дотримуються у процесі занять східними
одноборствами. Зокрема, передбачено церемонію початку і завершення
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занять. Насамперед вона містить ритуальний уклін святині школи, яка
символічно відображає високі ідеали бойового мистецтва, а також
ритуальне привітання учнів і вчителя. Якщо на занятті вирішується
завдання підвищення майстерності володіння зброєю (наприклад, мечем),
то й учні і вчитель перед початком і після закінчення роботи віддають
шану зброї, з якою працюють. Співпраця учнів і вчителя у процесі
вирішення педагогічних завдань також супроводжується ритуалом:
звертаючись до вчителя учень вклоняється, при цьому вчитель
вклоняється учневі у відповідь; ритуальним поклоном починається і
закінчується робота партнерів над вдосконаленням техніко-тактичних
прийомів  у парі, спаринг між суперниками, а також виконання
формальних технічних комплексів – ката. У всіх цих випадках виконання
ритуальних елементів має певною мірою урочистий характер і не
припускає легковажності, поверховості, поспіху. Це значною мірою
визначає настрій людини, її ставлення до занять. Ці елементи ритуалу в
умовах сучасного західного суспільства позбавлені свого первісного
глибокого духовного наповнення, але попри це є дієвим чинником впливу
на формування духовних якостей осіб, що займаються східними
одноборствами. Зокрема, відбувається формування шанобливого
ставлення до традицій школи та певного виду одноборств, поваги до
вчителя, партнера або суперника, а також таких якостей як витримка,
самоволодіння. Окрім цього, дотримання ритуалу під час занять сприяє
підвищенню рівня організованості  учнів , їхньої уважності  та
дисциплінованості. Під час занять в учнів формується звичка до
спокійної, врівноваженої поведінки, що появляється і в повсякденному
житті [5].

Висновок. Заняттям східними одноборствами притаманні певні
специфічні духовні аспекти, які чинять вплив на формування моральних
і вольових якостей особистості, що займається. Цей вплив на особистість
пов’язано з морально-етичними принципами східних одноборств, що
склалися історично, а також з елементами ритуалу, присутніми у процесі
занять. В умовах сучасного західного суспільства ці риси східних
одноборств певною мірою втратили свій первісний глибокий духовний
зміст, однак попри це є дієвим засобом впливу на особистісні якості
людини.

Подальші дослідження передбачається направити на вивчення
інших проблем розвитку українських національних одноборств.
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МІСЦЕ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ
КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

Варв’янський Станіслав, Куц Олександр
Полтавський університет споживчої кооперації
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті розкривається значення і місце фізичної культури в системі
культурних цінностей.
Ключові слова: фізична культура, культурні цінності, фізичне виховання студентів.
Аннотация. Варвянский Станислав, Куц Александр. Место физической культуры
в системе культурных ценностей. В статье раскрывается значение и место
физической культуры в системе культурных ценностей.
Ключевые слова: Физическая культура, культурные ценности, физическое
воспитание студентов.
Annotation. In the article the value and place of physical culture in a system of cultural
values is uncovered.
Key words: physical culture, cultural values, physical education of the students.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Проблема фізичної культури і ціннісної орієнтації особистості
ставиться і вирішується в рамках сучасної соціологічної науки перш за
все як проблема наявності і сили виразності інтересу у людини –
представника того чи іншого суспільства, тієї чи іншої соціальної групи
– до активних занять певними видами фізкультурної і спортивної
діяльності (причому предметом вивчення є як реальне, так і декоративне
відношення людини до таких занять). У аналізованій проблемі є і друга,
не менш змістовна, актуальна, але яка не користується ще помітною
популярності у дослідників, сторона – впливу характеру, інтересу
особистості до фізкультурної діяльності, яку ця особистість здійснює,
займає в процесі цієї діяльності, на можливість останньої виступити саме
в якості феномена фізичної культури (Н.Н. Визитей, 1987).

Це дійсно дуже важливе питання. Проблема фізичної культури в
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наближеному розгляді – проблема міри гармонії фізичного (тілесного) і
духовного в людині, міри цілісності людини як істоти, розглянутої і взятою
у зв’язку з відповідною оцінкою фізичної діяльності (Н.Н. Визитей, 1986).
А гармонія, цілісність ніколи не будуть в певній мірі повними, якщо
людина (суб’єкт даної фізичної діяльності) не появиться на рівні само
переживання, даного сому собі в якості цілісного гармонічної істоти.
Інакше кажучи, любі чисто зовнішні прояви гармонії людського існування
не являються достатніми як по відношенню можливості правильну оцінку
„якості” існування, так і в плані (і це є лише інша сторона того ж)
прикладання реальних зусиль для того, щоб гармонічність дійсно мала
місце.

Робота виконана за планом НДР Львівського державного
інституту фізичної культури.

Мета роботи. В даному аспекті розглянути місце фізичної
культури в системі культурних цінностей і її місце в системі гармонії і
цінностей особистості.

Основні результати дослідження.
Місце фізичної культури в системі культурних цінностей.
Фізична культура впливає на суспільний прогрес культури, так

як вона, являючись складовою частиною останньої, удосконалює людину
як фізично, так і духовно. По своїй природі і суті фізична культура, як і
мистецтво, виконує одні і ті ж  функції:  формує естетичні погляди людини,
розвиває почуття краси, вчить правильно розуміти його і оцінити,
допомагає людям засвоювати дійсний суспільно-естетичний ідеал та ін.
(К. Мишкинис, 1987).

Зв’язок мистецтва з фізичною культурою не носить ієрархічного
характеру: якби фізична культура не відносилась до галузі мистецтва, то
це не значить, що її місце в системі культурних цінностей нижче. Вони –
фізична культура і мистецтво – доповнюють один одного своєю
специфікою, тому що як в мистецтві, так і в фізичній культурі велику
роль відіграє естетика. Спортивна діяльність удосконалює людину
фізично, а її естетичний характер проявляється тоді, коли сполучаються
фізичне і духовне начало.

Краса завжди приваблива, часто переважає над іншими
потребами. Дякуючи справжній фізичній культурі виникає любов до краси,
розширюються і поглиблюються духовна сфера людини.

З метою виявлення ролі фізкультури в житті студентства методом
анонімного анкетування і колективного інтерв’ю було опитано більше
360 студентів випускних курсів Вінницького, Полтавського та
Миколаївського державних педагогічних університеті. Серед інших
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питань їм необхідно було відповісти, які основні, на їх думку, завдання
вирішує фізична культура. За результатами дослідження було виявлено,
що фізична культура розвиває фізичні можливості (82 %), зміцнює
здоров’я (74 %), удосконалює фізичну гармонію (56 %), формує віру в
житті (54 %), мобілізує волю і силу (46 %), посилює соціальний оптимізм
(38 %), є гарантом гармонії між людьми і природою (32 %), створює умови
для сприйняття естетичних цінностей (48 %), розвиває естетичні почуття
(36 %), патріотизм (41 %), благородство (45 %) та ін.

Таким чином, фізична культура зміцніє і, комплексно впливаючи
на біологічну сферу, оказує великий вплив на інтелектуальну, емоційну і
духовну сфери особистості, так як духовні і матеріальні цінності залежать
один від одного і складають ціле.

Отже, фізична культура сьогодні сприймається як складне,
багатопланове явище, невід’ємне від загальної культури, і в системі
загальних цінностей особистості займає суттєве місце.

Місце фізичної культури в системі цінностей особистості.
Однією із основних умов розвитку масової фізичної культури є

поглиблена свідомість її цінності, посилення її місця в системі цінності
особистості (Г. Минц, 1987).

Проведені нами дослідження ціннісних орієнтацій серед
студентства 18-22 років виявили, що становище в цій галузі не можна
вважати благополучним. Респонденти, ранжуючи перших десять
запропонованих їм видів використаного вільного часу за цінностями,
поставили фізичну культуру на п’яте місце. Судячи за кількістю студентів
(в %), які дуже охоче займалися окремими видами використання вільного
часу, фізична культура по ступеню популярності у Вінницькому
педагогічному університеті опинилася на 16-му, у Полтавському на 18-
му, а у Миколаївському університеті на 20–му місці. Загалом можна
зробити висновок, що фізична культура в шкалі цінностей особистості
займає скромне середнє місце, поступаючись в цьому відношенні багатьом
іншим формам культури, особливо таким, залучення до яких власної
активної діяльності не потребують.

Результати дослідження свідчать про те, що з віком оцінка
фізичної культури знижуються, а з підвищенням освіти, навпаки
підвищується. Чоловіки оцінюють її приблизно вдвоє вище, ніж жінки.

Про причини зазначеного говорять мотиви, за якими студенти
займаються фізичною культурою. Особливо відрадно, що заняття нею
доставляють лише не більше третини тим, хто займається.

Висновки.
Проведене дослідження дозволило намітити деякі шляхи
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підвищення місця фізичної культури в системі цінностей особистості.
Головними із них є такі:

1. Важливо знайти, пропагувати і розвивати форми занять, які б
були спроможні стати для людини – з врахуванням соціальних і
демографічних характеристик – джерелом задоволення, розробити
відповідні методики, створити необхідну обстановку.

2. Особливо корисно використати для масової фізичної культури
заміські поїздки, бо вони серед видів використання вільного часу займають
перше місце.

3. Бажано перетворювати спортивні споруди в поліфункціональні
заклади, розвивати при них, крім власно фізкультурних заходів,
можливості для широкого спілкування людей.

4. Необхідно підвищити престиж занять фізичною культурою,
особливо шляхом особистої участі в заняттях викладачів, керівництва
різного рангу університетів.

5. Вирішення цих та інших завдань стане неможливим тільки
при умові  запровадження ефективного економічного механізму
стимулювання масової фізичної культури, включаючи широкого
застосування в цій сфері принципів самофінансування, розширення прав
і посилення відповідальності державних органів за стан масової фізичної
культури, „жорстку” ув’язку доходів працівників з реальними кінцевими
результатами їх діяльності.

Подальші дослідження необхідно направити на вивчення інших
проблем визначення місця фізичної культури в системі культурних
цінностей.
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населення, а також висвітлюються відносини церкви до спорту, як елементів
духовного виховання людини.
Ключові слова:  духовний зріст, релігія, світогляд, спорт.
Аннотация. Бугуйчук В., Шуба В., Острянский М., Мартын В. Религиозное
мировоззрение и отношение церкви к физической культуре и спорту. В статье
раскрывается состояние религиозного мировоззрения определённой части
населения, а также освещается отношение церкви к физической культуре и спорту,
как элементам духового воспитания.
Ключевые слова: духовный рост, религия, мировоззрение, спорт.
Annotation. Buguichuk V., Shuba V., Ostryans’kyi M., Martyn V. Religious outlook
and relation of church to physical culture and sports. The article deals with the religious
outlook state of definite population part as well as church’s attitude to physical culture
and sport as the element of person’s  spiritual education.
Key words: spiritual growth, religion, outlook, sport.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та
публікацій. Зв’язок роботи з науковими темами.  У  процесі
опрацювання наукової теми «Філософсько-соціологічні  аспекти
особистості, яка займається фізичною культурою і спортом» Зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на
2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики, спорту і
туризму України автори зіткнулися з низкою проблем. Головним чином
вони стосуються стану релігійного світогляду молоді і ставлення церкви
до спорту та фізичної культури. Тому, в нашій роботі ми спробували
розглянути їх з точки зору православного християнина. В анкету
соціологічного опитування розроблювачі внесли питання про ставлення
студентської молоді до релігії як виду духовної потреби. Вибір і
постановка цього питання пояснюється такими причинами.

У зв’язку із зміною попереднього режиму правління і з
поверненням релігії її законного місця у суспільстві, відбувся «прихід»
до неї підростаючого покоління. Проникнення релігії відбувається не
тільки в усі соціальні групи та верстви населення, але й в усі сфери життя
суспільства. Не стає винятком і спорт, який можна з певністю назвати
одним із визначних феноменів сучасності. Універсальна, майже всім
зрозуміла його мова долає суспільні, культурні, расові та релігійні
парадигми, передаючи нам  широкий спектр загально людських
вартостей. В чин де-факто входить: освячення спортивних делегацій і
команд, які від’їжджають на  відповідальні спортивні  змагання
(олімпійські ігри, чемпіонати світу та Європи). Відбувається освячення
спортивних споруд (басейнів, стадіонів, спортзалів, реабілітаційних
центрів) та ін. У спортсменів поряд з необхідними атрибутами, такими
як форма, є і релігійна атрибутика - натільні хрести, ікони, молитви. Вони
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відвідують храм перед змаганнями, вінчаються та хрестять дітей.
Мета. Дослідити стан релігійного світогляду молоді і ставлення

церкви до спорту та фізичної культури з точки зору православного
християнина.

Організація дослідження. Враховуючи ці та інші моменти в
характеристиках респондентів нами були обрані для опитування
студенти-спортсмени учасники ХХVІІ літніх Олімпійських ігор в м.
Сіднеї, а також спортсмени-інваліди, що представляли Україну на XI
літніх Параолімпійських іграх Дніпропетровського державного інституту
фізичної культури і спорту,  в м. Сіднеї.

Одночасно з нашим дослідженням, відділ катехізації і релігійної
освіти Дніпропетровської єпархії проводив аналогічне дослідження серед
пастви нашого регіону. Отримані соціологічні дані двох опитувань
співпали і тому ми, виходячи із єдиної поставленої задачі дослідження,
їх об’єднали. Збір інформації про світогляд сучасника проводилось на
підставі двох блоків опитувального документа. У першому з’ясовувались
смислоутворюючі  елементи світогляду - опитано загалом  700
респондентів. У другому - ставлення до релігії та оцінка особистого
вірування - опитано 400 респондентів.

Контингент опитаних включав у себе переважно школярів,
студентів, студентів-спортсменів високого міжнародного класу, технічну
і педагогічну інтелігенцію та інші категорії. Вибірка була двоякою -
цілеспрямована та випадкова. У процесі сортування виділялись окремі
категорії респондентів, які не мали уявлення про релігійний спосіб та
зміст життя і ті, хто належною мірою керувався подібними елементами
у своїй життєвій практиці.

Основні результати дослідження. Як зазначалося вище, на
початковому етапі дослідження була поставлена задача визначення
питомої ваги віруючих серед опитаних і з’ясування якісної сторони цього
вірування, його глибини та міцності. Дані дослідження 2002 року
показали, що 51,5% опитаних вважають себе віруючими, 34,3% -
невіруючими, а 5% - атеїстами. Характерна особливість цих даних
полягає в тому, що цілком довіряти слід тільки останнім двом показникам.

У співвідношенні кількості віруючих було проведено уточнення,
яке зводилось до виявлення того, коли респондент останній раз був у
Церкві, і скільки разів взагалі за своє життя відвідував храм. Ці уточнення
виявили, що кількість респондентів, які розмірковують про свою віру
складає 40%, а кількість тих, хто реалізує на практиці свою віру в
таїнствах Церкви та додержанні релігійних норм життя виявилось на
рівні 7% від кількості опитаних. Порівнюючи останню цифру з кількістю
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прихожан, яких ми спостерігаємо в храмах сьогодні, можна вважати, що
ця цифра близька до дійсності. Безперечно, що віруючими вважають себе
і сектанти, та прибічники різних єретичних поглядів та вчень, і ті, хто
користуються послугами екстрасенсів, магів, цілителів, кодувальників і
т.п. Це, на жаль, так.

Особливістю є те, що сьогодні нараховується декілька десятків
найбільш «авторитетних» сект, різних псевдорелігійних організацій і
напрямків. Розібратися в тому, хто проповідує брехню, а хто істину досить
важко. Для цього треба мати хоча б початкову релігійну грамотність,
вникнути в священні тексти, в практику життя людей із різних релігійних
конфесій.

Розглядаючи дані про розподіл віруючих за  віком, слід
відзначити, що 46% із них - люди у віці від 20 до 40 років, 16% - 60 і
більше років, що свідчить про наявність двох вікових груп. Перша - в
активному віці, а друга - на фініші земного життя. Представники першої
є опорою для підтримки суспільства у релігійному стані, другі, які
відходять поступово в потойбічний світ - наші наставники.

Варте уваги й питання про те, в якому віці хто прийшов до віри.
Опитування показало, що «відчули себе віруючою людиною» з дитинства
38%; за останні десять років прийшли до віри 41,7%. Період розпаду
СРСР, як бачимо, допоміг багатьом перебороти бар’єр безбожності.
Респонденти, які були віруючими з дитинства - це головним чином вікова
група 60-75 років.

Складним для більшості респондентів було питання про сенс
людської історії та сенс життя людини. Багатьох це питання поставило в
глухий кут і їх суб’єктивні відповіді  показали низький рівень
інтелектуального розвитку до якого привело наше «виховання».
Враховуючи важливість цього питання для характеристики світогляду
особистості нам треба було дослідити його різні сторони, щоб виявити
реальне його розуміння.

Проілюструємо це на питанні «чим людина відрізняється від
тварини?» Відповіді опитаних зводяться до таких:

- будовою тіла, розумом;
- людина - це тварина, яка мислить і розмовляє;
- людина - це індивідуальність, а тварина - особина;
- здатністю абстрактно мислити;
- фізіологією, рівнем  розвитку - вона  соціальна (або

біосоціальна) істота;
- свідомістю,  інтелектом , культурністю, соціальними

зв’язками, наявністю психіки, соціальністю, даром мови;
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- освіченістю, почуттям часу і т. ін.
Таких вищезазначених відповідей близько 50% і вони належать

нерелігійним респондентам.
Ті, у кого є елементи релігійних знань (їх виявилось біля 40%),

відповіли так:
- людина відрізняється від тварини душею, духовністю, вірою

в Бога, рівнем духовного розвитку.
Респонденти, у яких є достатня релігійна практика (6-8% від

опитаних), і передусім православного напрямку, вказують, що людина
відрізняється від тварини богоподібністю, здатністю пізнавати Бога та
потойбічний світ, спроможністю плекати в собі богоподібні якості,
стяжати Дух Святий, розуміти задачі спасіння душі, прагнути до святості
за прикладом численних Святих, яких багато у двохтисячолітнього
Православ’я.

Як бачимо, отримані відповіді різні, в залежності від вірування,
його рівня, релігійної грамотності, ставлення особистості до церкви,
загальної культури людини, включаючи духовне багатство і  моральні
якості.

Оцінюючи результати відповідей, можна із впевненістю
відзначити, що вони достатньо об’єктивні. Історична пожовтнева епоха,
за допомогою атеїстичної обробки розуму, витравила з людської
свідомості і практики життя чільне світоглядне питання про сутність,
призначення людини і ознаки її відмінностей від тварини. Таким чином,
світогляд особистості пожовтневих поколінь деформувався із духовно-
релігійного в матеріально-побутове, орієнтоване на суто земні цінності,
без достатнього знання про перспективне потойбічне життя.

Оцінюючи з релігійних позицій різні сторони сучасного життя
вдається виявити відхід від колишнього духовного світогляду
особистості, де переважним було питання про спасіння, про якість
потойбічного очікуваного вічного.

Наприклад, питання  - «Чи правильно ви живете?»
Респонденти, які мають елементи  релігійного знання та

практики релігійного життя, відповіли: «ні, але намагаюся», «не зовсім -
не на все вистачає сил та вміння», «ні, я людина безмірно грішна», «ні,
багато гріхів», «так, але з пригрішеннями», «не вірно», «хотілось би, але
не вдається, та я намагаюся», «намагаюся жити правильно», «живу
проблематично» і т.п.

Як бачимо серед віруючої категорії респондентів ніхто не дав
стверджувальної відповіді. У невіруючих же зовсім інша оцінка: 69%
відповіли, що живуть правильно. Відповідей «ні» - жодної. Решта 31%
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відповіли половинчато: «інколи неправильно», «не зовсім»,
«наполовину», «частково» і т.п.

Таким чином можна констатувати, що дійсно існує дві категорії
людей у світогляді яких є розподіл. Оцінюючи своє перебування на цьому
світі одні вважають його правильним і  нормальним, а  інші  це
заперечують. Хто ж з них має рацію? Споглядаючи одне й те ж явище,
вони сприймають його з різних світоглядних позицій.

Щоб отримати уявлення про багаж релігійних знань сучасника
в анкеті передбачалось вказати кількість прочитаних книг релігійного
змісту. Отримані відповіді показали, що більше 40% респондентів
прочитали від однієї до п’яти книг. 50% респондентів взагалі не знайомі
ні з одним релігійним джерелом. Тому, говорити тут про якесь опанування
релігійного матеріалу, тим більше про практичне використання
отриманих знань неможливо.

Серед багатьох питань респонденту пропонувались і такі: «Чи
віруюча ви людина?», «Для чого потрібна церква?», «Що таке релігія,
істина, душа, щастя?», «В чому полягав сенс смерті?», «Чи є Бог?», «Чи
був реальним в історії Ісус Христос?», «Чи є потойбічне життя?», «Чи
боїтеся ви померти?» і т.п. Безперечно на такі питання респонденти могли
відповісти тільки після досконалого ознайомлення з відповідними
матеріалами. Але оскільки в пожовтневий період вивчення релігійних
книг на  державному рівні  було заборонено,  то говорити про
цілеспрямоване формування релігійного світогляду неможливо.

Наведемо відповіді на ще одне питання прикладного змісту:
«Чому беруть шлюб?» Як відомо сьогодні ця проблема досить актуальна,
оскільки кількість розлучень сягає 60 і навіть 80% від кількості
зареєстрованих шлюбів. Принаймні, інститут сім’ї переживає серйозну
кризу. Раніше історія не знала таких показників. Причини цього явища
соціологи, на диво, обходять стороною. Вони лише диференціюють
мотиви розлучень та ігнорують чудовий арсенал досвіду шлюбу і сім’ї,
який практикується і пояснюється з позицій релігії. Церковна статистика
царської Росії констатує, що показник розлучень, наприклад, в 1907 році,
складав всього 0,1% (13,28). Релігійно грамотні люди того часу знали,
що сім’я є організаційною формою життя, що забезпечує найбільш
придатні умови для подолання земних випробувань та подальшого
посмертного спасіння. Глава сім’ї знав, що Бог запитає з нього саме те
головне земне завдання: як він, капітан сімейного корабля, вів до спасіння
душі своїх домочадців і чи все зробив для цього. Саме такі реальні
тлумачення задачі сім’ї та шлюбу нашому сучаснику невідомі. Такий один
із результатів духовного релігійного світогляду особистості. Тому і
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практикують у своїх відповідях респонденти задачу шлюбу таким чином:
- продовження роду - 62%;
- зближення з коханою людиною;
- продовження та передача традицій наступному поколінню;,
- досягнення матеріального благополуччя;
- уникнення самотності, продовження себе в дітях і т. д. -

32,5%.
Як бачимо, серед відповідей знову випукло виступає завдання

продовження людського роду. Ні один із респондентів не торкнувся
питання про спасіння душі, гуманності до людей, потойбічного життя.
Це свідчить про те, що побудова сучасної сім’ї здійснюється без знання
цілей та законів цієї побудови.

Підсумовуючи викладене вище слід відмітити, що історична
смуга нинішньої демократизації не тільки легалізувала релігію і
припинила її знищення, але і ввела її вивчення у ВУЗах. У навчальних
закладах, які стоять рангом нижче, цього поки що немає. Хоча практика
релігійно-просвітницьної роботи свідчить, що найбільш сприйнятливі
до даної тематики діти у віці 11-14 років (5-7 класи). Разом з тим, дані
нашого соціологічного дослідження показали, що вікові групи в межах
20-25 років ще здатні до активної світоглядної переорієнтації, але понад
30 років - більш стійкі і більш консервативні до такої зміни.

Із сказаного вище випливає, що релігійний фактор в структурі
світогляду заявляє зараз про себе досить вагомо і, маючи на увазі сучасне
легалізоване положення релігійних інститутів суспільства,  слід
враховувати їх вплив на всі інші сторони нашого життя, включаючи і
земну та посмертну складові. Тому прагнення до практичної реалізації
ідеалів та цінностей гуманізму на сучасному етапі розвитку людської
цивілізації спонукає по-новому подивитись на різні явища та події,
оцінювати їх з християнських позицій. Чи корисні вони для людини, для
її душі і які шляхи підвищення їх гуманістичної цінності? Серйозної
уваги в цьому плані вартий і спорт, який залучає в свою сферу і привертає
до себе увагу мільйони людей нашої планети (1,18; 2,76; 6,20). Але на
відміну від фізичної культури і масового спорту, де діяльність пов’язана
з фізичним вдосконаленням людини і приходить в години дозвілля, спорт
вищих досягнень, або великий спорт є видом соціальної діяльності
особистості. Головною ціллю тут виступають досягнення максимально
високих результатів. А це неможливо без систематичних тривалих
тренувань, зборів, постійної участі в змаганнях, безперервного прагнення
до боротьби, до першості. Без постійного контролю за роботою
спортсмена із боку тренера, лікаря, учбового консультанта, допомоги



31

спортивних і спонсорських організацій, сучасної матеріально-спортивної
бази, матеріальних і моральних стимулів і т. д. Як бачимо, великий спорт
- це досить складне переплетіння різноманітних суспільних відносин -
економічних, соціально-політичних та світоглядних. Таким чином - як
християнин залишається християнином і в храмі, і на  роботі, так і
спортсмену доводиться будувати своє життя згідно з його головним
професійним змістом (9,154).

Сьогодні в теорії і практиці  фізичної культури і спорту
розрізняють спорт масовий (любительський) і великий спорт (вищих
досягнень). Спорт любительський - це діяльність яка історично
складалась переважно у сфері фізичної культури та видах змагань, які
скеровані безпосередньо на демонстрацію високих досягнень в самій
цій діяльності і спеціально пристосовувались для об’єктивного
порівняння та оцінки певних людських можливостей. Такому спорту
відповідає статус спортсмена-любителя, який поєднує спортивну
діяльність з виробничою або творчою.

Великий спорт – це вид діяльності, скерованої переважно на
досягнення максимальних спортивних результатів, де поєднується і
статус любителя, і професіонала, залежно від правового та фінансового
стану людини.

Нарешті, професійний спорт. Спортсмен-професіонал - це
особистість, спортивна діяльність якої є єдиним джерелом існування.
Тривале перебування в спорті змінює і характер людини. Спортсмен весь
час оточений увагою. Друзі захоплюються його силою, батьки
підтримують його, схвалюють правильний вибір життєвого шляху. Бо
спорт, як вважають багато хто - це краса та гармонія тіла, спорт - здоровий
спосіб життя.

В наш час, як відомо, певну частину молоді спорт приваблює
зовсім не як сфера виявлення естетики, моральності, культури та засіб
гармонійного розвитку, а передусім - можливістю заробляти гроші,
спостерігати і проявляти жорстокість, агресивність, грубу фізичну силу
(10,118).

Серед спортсменів, в тому числі і наймолодших, спостерігається
прагнення досягти перемоги за будь-яких умов, навіть за рахунок
здоров’я, порушення моральних норм і т. д. Заняття спортом можуть
призводити до цілої низки негативних явищ, які суперечать основним
ідеалам і цінностям християнського віроучення та загально прийнятим
моральним нормам: до стресів у дітей, погіршення стану їх здоров’я,
розвитку негативних якостей особистості, таких, як егоїзм, агресивність,
заздрість, ненависть до суперників, жадібність і інше. Ряд дослідників
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висловлюють побоювання з приводу того, що агресивність, насильство,
грубість будуть займати в подальшому більш питому вагу у спорті. Так,
В. Столяров відмічає, якщо баланс між серйозністю та грою в спорті
зміститься в сторону серйозності (а тенденція саме така), і спорт «стане
трансформуватися із «пародії» на боротьбу в справжню боротьбу і брудна
гра в ньому збільшиться» (8,150-151).

Серйозне занепокоєння Церкви викликає і той факт, що до
великого спорту тренери залучають молодих людей, часто маленьких
дітей, застосовуючи в їх підготовці не гуманно-християнські методи, а
методи вишколу,  натаскування та інші, які калічать їх фізично і духовно.
Як відзначає професор Пауел із Канади (11,13) «багатообіцяючу» дитину
в ім’я золотої медалі виучують, тренують, вишколюють, натаскують,
задурюють голову її батькам. Потенційний чемпіон найчастіше стає
відірваним від світського життя, стає не представником, а ізгоєм
суспільства (11,15). І усвідомлювати себе грішником, коли знаходишся
в зеніті слави не завжди просто. Ми з жалем спостерігаємо, як сьогодні
спорт поступово втрачає свою «душу». Тому, актуального значення
набуває питання про те, які цінності візьме із спортивної діяльності
індивід, який моральний зміст в різноманітних життєвих ситуаціях
набудуть сформовані в спортивній діяльності його моральні та вольові
якості.

Чи не суперечить фізична культура і спорт християнському
вченню? Ми можемо сказати, що не суперечить за своєю суттю.
Насправді, і серед спортсменів є християни. І як говорять багато з них,
віра часто допомагає спортсмену у важких ситуаціях, а якості, набуті у
великому спорті, стають корисними у духовному житті. Так, відомі світові
спортсмени - футболіст Хуан Карлос Валерон (Іспанія), футболіст Лусіо
(Бразилія), футболіст Пауло Сержіо (Бразилія), футболіст Зе Роберто
(Бразилія), тенісист Майкл Чанг (США), легкоатлет Джонатан Едвардс
(Великобританія) , хокеїст Майк Гартнер (Канада) та інші, свідчать, що
вони знайшли надійну основу в своєму житті - Ісуса Христа. Їхня віра в
Бога зміцніла і привела до того, що вони самі називають її своєю
найбільшою перемогою (12,3).

Разом з тим не можна погодитися із рядом авторів, які
стверджують, що заняття спортом потрібні людині лише на певному етапі
її розвитку, а також те, що спорт не створює духовних цінностей (1).
Така оцінка не відповідає реальному значенню спорту і фізичної культури
в розвитку людства. По-перше, фізична культура і спорт допомогли
людині виживати, перемагати життєві негаразди. По-друге, перед
Україною, яка стала на шлях духовного відродження та вирішення
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економічних проблем, стоять великі труднощі. Для досягнення
поставлених цілей і їх подолання потрібні не тільки великі матеріальні
ресурси, а й активні, творчо обдаровані, здорові і фізично розвинуті люди,
які прагнуть до різностороннього розвитку та виявлення своїх здібностей
і висунення на перший план духовно-моральних цінностей у своєму
ставленні до інших людей, до природи, до самих себе. Адже саме на ці
життєві цінності орієнтується і вчення християнства. Християни знають,
що здоров’я - це Божий дар, який ми маємо зберігати і зміцнювати,
фізично розвивати і вдосконалювати себе та своїх дітей. Ми зобов’язані
до цього вже тому, що несемо відповідальність не тільки за їх духовне,
але і фізичне здоров’я. По-третє, самі служителі православної Церкви,
визнають положення про те, що фізична культура і масовий спорт корисні
для людей, які переходять від світського життя до духовного (3,6; 5,3;
7,24).

Завершуючи характеристику необхідності для християн спорту
і фізичної культури, зробимо деякі висновки. В духовному житті людина
переживає декілька етапів зростання - початковий, зросту та духовного
процвітання. На кожному із них їй доводиться просувати себе, змушувати
здійматися над колишнім способом життя і не зупинятися на досягнутому.
Нині спорт досить тісно ввійшов в життя людей. І християнська церква,
керуючись євангельською Істиною, вказує на необхідність знати міру в
спортивній діяльності, щоб людина, займаючись спортом не втрачала
своїх моральних якостей, більш уважно відносилась до спасіння душі,
як головної мети свого земного життя, не віддавалась під вплив
пристрастей ради слави, грошей, різних почестей, нагород і не керувалась
переважно ними не тільки в спорті, а і в інших видах земної діяльності.
Загальна мета людського життя не повинна бути затьмарена тимчасовими
земними захопленнями та спокусами. На це вказує і апостол Павло у
своєму посланні (2 Тим. 2,23). Таким чином, беручи до уваги той факт,
що і Церква, і спорт мають великий вплив на ментальність десятків
мільйонів людей в Україні, особливо на дітей і молодь, мусимо визнати,
що наше суспільство багато втрачає через відсутність їхньої тісної
співпраці, від якої можуть виграти всі, і насамперед - підростаюче
покоління та спортсмени. Бо ж «фізична культура і спорт не можуть
розвиватися повноцінно без співпраці з іншими інституціями, особливо
тими, які мають подібну мету - виховання повноцінних, гармонійно
розвинутих людей третього тисячоліття» (4,114). Вважаємо даний
напрямок перспективним для подальших наукових досліджень.
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КАТЕГОРІЇ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ В ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
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Миколаївський гуманітарний інститут
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університету імені адмірала Макарова

Анотація. В статті розглянуто і обґрунтовано використання в теорії фізичного
виховання і спорту таких термінів: рухові здібності, силові, швидкісні,
координаційні здібності, здібності до витривалості і гнучкості, хередітарні,
евереджіальні, інвайрементальні здібності.
Ключові слова: рухові здібності, силові, швидкісні, координаційні здібності,
витривалість, гнучкість.
Аннотация. Сергиенко Леонид. Категории двигательных способностей в теории
физического воспитания и спорта. В статье рассмотрено и аргументировано
использование в теории физического воспитания и спорта таких терминов:
двигательные способности, силовые, скоростные, координационные
способности, способности к выносливости и гибкости в суставах человека,
хередитарные, евереджиальные, инвайрементальные способности.
Ключевые слова : двигательные способности, силовые, скоростные,
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координационные способности, выносливость, гибкость.
Annotation. Serhienko L. Moving abilities categories in the theory of physical
education and sport. This article deals with using of following terms in the theory of
physical training and sport: motor abilities; strength, speed, coordinative abilities;
abilities of endurance and flexibility of human joints; hereditary, average,
environmental abilities.
Key words: motor mobilities; strength, speed, coordinative abilities, endurance,
flexibility.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та
публікацій. Сучасний розвиток теорії фізичного виховання і спорту
вимагає визначення змісту і уточнення основних наукових категорій і
найбільш узагальнених фундаментальних понять. До таких відносяться
поняття “рухові здібності людини”. В спеціальній літературі існують різні
поняття: рухові і фізичні здібності; силові, швидкісні, координаційні
здібності та сила, швидкість, спритність; різна аргументація якісних
характеристик рухових здібностей людини [2,3,4,10,14].

Робота виконана за планом НДР Українського державного
морського технічного університету імені адмірала Макарова.

Завданням даної роботи було уточнення понятійного апарату
здібностей людини.

Основні результати дослідження. Спочатку визначимо чи є
синонімами поняття “рухові” і “фізичні” якості. Ще А.Д. Новиков, Л.П.
Матвеєв (1968) використовували ці поняття, як синоніми. За їх думкою:
“фізичними (або руховими) якостями прийнято називати окремі якісні
сторони рухових можливостей людини”. Фізичними були названі якості
(на наш погляд, здібності), які дозволяли виконувати людині (спортсмену)
фізичну роботу. Суттєвим це може бути до силових чи швидкісних
здібностей (за термінологією А.Д. Новиков, Л.П. Матвєєв – якостей).
Але яким чином цей термін віднести, наприклад, до гнучкості. Тому, на
наш погляд, більш вдалим є термін не “рухові якості”, а “рухові здібності”.

Що ж слід розуміти під руховими здібностями? Професор В.І.
Лях (2000) дає таке визначення: «рухові здібності – це індивідуальні
особливості, які визначають рівень рухових можливостей людини!».
Якщо адресувати термінологічний апарат студентам, то не завжди чітко
розрізняються ними терміни “здібності” і “можливості”. Можливості –
це, очевидно, передумова до результативної діяльності людини. Тобто
можливості визначаються відповідними задатками. Вкладаючи інші слова
в зміст визначення рухових здібностей, запропонованих В.І. Ляховим,
можна сказати: рухові здібності – це індивідуальні особливості, які
залежать від рівня розвитку задатків людини. У визначенні, очевидно,
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розкрито не повністю весь зміст терміна “здібності”. На наш погляд,
доцільно було б визначити термін наступним чином: рухові здібності –
це індивідуальні, генетично обумовлені в розвитку, якісні властивості
моторики, які визначають успіх в трудовій, фізкультурній і спортивній
діяльності людини (Л.П. Сергієнко, 2001).

В спеціальній літературі часто, як синоніми, використовують
поняття, наприклад, “силові здібності” чи “швидкісні здібності” з
поняттями “сила”, “швидкість” і т.п. Навіть відбувається, як би
роздвоєння цих понять. Наприклад, В. П. Суслов, К. К. Холодов (1997)
пишуть: “Силові здібності” – це комплекс різних проявів людини в певній
руховій діяльності, у основі яких лежить поняття “сила”.

Сила – це здібність людини долати зовнішній опір або протидіяти
йому за рахунок напруження м’язів.

Змішування цих понять не доцільне в зв’язку з тим що “сила”
чи “швидкість” це більш фізичні чи біомеханічні поняття. Наприклад,
А. М.Лапутін із співавторами в книзі “Біомеханіка спорту” (2001) роблять
таке визначення: “Сила – це міра механічної дії одного тіла та інше”, а
“швидкість – це просторово – часова міра руху”. Дані поняття явно не
можна віднести до визначення силових чи швидкісних здібностей
людини. До того ж часто називаючи силові, швидкісні, координаційні
здібності, інші дві рухові здібності визначають як витривалість і
гнучкість.  На наш погляд, їх доцільно називати “здібність до
витривалості” та “здібність до гнучкості в суглобах” людини.

Вважаючи, що п’ять основних якісних проявів моторики людини
(силові, швидкісні, координаційні здібності, здібності до витривалості і
гнучкості в суглобах) є здібностями ми вважаємо за доцільне дати їм
наступне визначення. Але спочатку про загальне уявлення щодо
здібностей.

Здібності – це важлива характеристика індивідуальних
відмінностей людини. Відомий психолог Б.М. Теплов (2000) виділяв три
основні ознаки здібностей:

· здібності – це індивідуально-психологічні особливості, які
дають  змогу відрізнити одну людину від іншої;

· здібностями називають не будь-які взагалі індивідуальні
особливості людини, а лише такі, що мають відношення до успішного
виконання якоїсь діяльності,

· поняття “здібність” не зводиться до фіксації у людини певних
знань, вмінь та навиків.

На нашу думку, під здібностями слід розуміти генетично
обумовлений рівень розвитку людини, який визначає його досягнення в
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певній діяльності.
В зв’язку з цим даємо нове термінологічне визначення понять

рухових здібностей. Силові здібності – це генетично обумовлена в
розвитку комплексна рухова якість, яка дозволяє виконувати вправи з
відповідним м’язовим зусиллям. На наш погляд, доцільно у формулюванні
підкреслити, що силові здібності – це комплексна рухова якість, в зв’язку
з тим, що виділяють такі її види: максимальну силу, швидкісну силу (часто
її називають швидкісно-силовою здібністю) і силову витривалість.
Попереднє визначення цієї здібності звучить так: сила – це здібність
людини долати зовнішній опір завдяки м’язовим зусиллям (Л. П. Матвеев,
А.Д. Новиков, 1976).

Швидкісні здібності – це генетично обумовлена в розвитку
комплексна рухова якість, яка дозволяє  виконувати вправи з
оптимальною швидкістю. Розрізняють наступні види швидкісних
здібностей: швидкість реакції, швидкість одиничного руху, частоту (темп)
рухів. Раніше швидкісні здібності визначали так: “Швидкість – це
комплекс функціональних властивостей людини, безпосередньо і за
перевагою визначають швидкісні характеристики рухів, а також час
рухової реакції” (Л. П. Матвеев, А.Д. Новиков, 1976). В. І. Лях (2000)
дає наступне визначення “Під швидкісними здібностями розуміють
можливості людини, які забезпечують їй виконання рухових дій у
мінімальний для даних умов проміжок часу”.

Координаційні здібності - це генетично обумовлена в розвитку
комплексна рухова якість, яка дозволяє успішно управляти руховою
діяльністю і регулювати її. Розрізняють загальні і спеціальні види
координаційних здібностей. До загальних відносяться здібності: до
диференціювання параметрів  рухів ,  до збереження стійкості
пози(рівноваги), до ритмічної діяльності, до орієнтації в просторі, до
довільного розслаблення м’язів, до координованості рухів, до виконання
пластичних дій. Л. П. Матвеев, А.Д. Новиков (1976) називають
координаційні здібності - спритністю. За їх думкою “Спритність
визначають, по-перше, як здібність швидко оволодівати новими руховими
(здібність швидко навчатись); по-друге,  як здібність швидко
перебудовувати рухову діяльність у відповідності до вимог раптово
змінюваних обставин”. За В. І. Ляхом (2000) “Координаційні здібності –
це можливості індивіда, які визначають його готовність до оптимального
управління і регулювання рухової дії”.

Одну і ту ж якісну характеристику моторики людини визначають
двома поняттями: спритність і координаційні здібності. Який же з цих
термінів використовувати? На наш погляд, спритність це практично один
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із видів координаційних здібностей, який часто визначається як
координованість рухів (В. Н. Платонов, 1997). Остання визначається в
розвитку декількома видами здібностей:

· до перебудови рухової діяльності – якісна характеристика
координаційних здібностей, яка обумовлює швидке переключення від
одних рухових дій до інших у відповідно змінюваних умовах;

· до погодження  рухових  дій – здібність людини до
поєднання, підпорядкування окремих рухів і дій цілісним комбінаціям;

· до навчання рухів – визначається можливостями рухової
пам’яті і характеризує людину як таку, що може або не може швидко
засвоювати складнокоординаційні вправи, а також їх комбінації;

· до регулювання – дозволяє точно і швидко виконувати
цілісний, короткочасний рух на відомий або невідомий заздалегідь сигнал
відповідними частинами або всім тілом.

Порівнюючи структуру так званої координованості рухів і
спритності (див. вище наведені визначення) ми не бачимо суттєвої
різниці. Тобто ще раз відмітимо те, що спритність є складовою
координаційних здібностей.

Далі про здібності до витривалості і гнучкості в суглобах
людини. Наше розуміння терміну витривалості таке: витривалість – це
генетично обумовлена в розвитку здібність яка дозволяє людині тривало
виконувати будь-яку діяльність без зниження її ефективності. Наведемо
також традиційне визначення цієї здібності: “Витривалість – це здібність
протистояти втомі в процесі діяльності” (Л. П. Матеев, 1991)”.

В теорії фізичного виховання розповсюдженні два визначення
гнучкості. Перше: гнучкість – це здібність людини виконувати рухи з
великою амплітудою (Б.М. Шиян, В.Г. Папуша, Є.Н. Приступа, 1996).
Друге: гнучкість – це морфофункціональні властивості опорно-рухового
апарату, які визначають ступінь рухливості його ланок (В. А. Романенко,
1999). Теорія здібностей дозволяє нам уточнити дане визначення.
Гнучкість – це генетично обумовлена в розвитку здібність опорно-
рухового апарату  людини,  яка дозволяє  виконувати вправи з
максимальною амплітудою.

Розширюючи уявлення про види здібностей людини, на наш
погляд, можна класифікувати їх в залежності від певного взаємного
впливу спадкових і середовищних факторів на розвиток. Так, одні
здібності на протязі тривалого (або всього) періоду життя людини
визначаються в розвитку переважно спадковими факторами. Говорять,
що вони детерміновані в розвитку спадковістю. Другі залежать в розвитку
від приблизно однакового впливу спадковості і середовища. А треті
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знаходиться в розвитку під незначним впливом спадкових факторів
(Л.П. Сергіенко, 1990). В процесі онтогенезу активність генів може
змінюватись, а звідси змінюється і співвідношення впливу спадкових і
середовищних факторів. Беручи до уваги дану аргументацію можна
виділити хередітарні, еверіджіальні і інвайрементальні здібності.
Пояснимо назву термінів.

Хередітарні здібності (англ. hereditary – спадковий) – вид
здібностей людини, розвиток яких переважно визначається спадковими
факторами. До таких, наприклад, відносять здібності до витривалості
або високий розвиток рухової реакції людини (Л.П. Сергієнко, 1992).

Еверіджіальні здібності(англ. аverage – середня величина) – вид
здібностей людини, розвиток яких визначається приблизно однаковим
впливом спадкових і середовищних факторів. До даного виду можна
віднести розумові здібності (И. В. Равич-Щербо, Т. М. Марютина, Е. Л.
Григоренко, 1999).

Інвайрементальні  здібності  (англ.  environmental -
середовищний) – вид здібностей людини, розвиток яких переважно
визначається  середовищними факторами.  Подібний вплив
спостерігається в розвитку абсолютної м’язової сили (Л. П. Сергієнко,
1992). В процесі онтогенезу в зв’язку із змінюваним співвідношенням
впливу спадковості і середовища одні здібності можуть переходити в
інші.

Висновки:
1. Визначено поняття “рухомі здібності”. Дано обґрунтування

більшої змістовності даного терміну відносно термінів “рухові якості”
чи “фізичні якості”.

2. З позицій теорії здібностей даного визначення силовим,
швидкісним, координаційним здібностям, здібностям до витривалості і
гнучкості людини.

3. Зроблено узгодження понять “координаційні здібності” і
“спритність”.

4. Введено нові  терміни “хередітарні ,  еверіджіальні ,
інвайрементальні здібності”.

Подальші дослідження слід направити на вивчення інших
проблем визначення категорій в теорії фізичного виховання і спорту.
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Formulation of the problem. Analysis of the latest investigations
and publications. The nature of  physical education and sport in Ukraine today
has been  influenced by the contributions of many different cultures. A great
amount of American innovatory movements are widely spread in our country,
for example, wellness, fitness, fitness club, shaping, body-building, bowling
and many others. Is the usage of this terms justified in order when we have
native equivalents?

The internationalization of terminology is burning problem in case of
unification – both at the stage of one language and international ones [  5,
p.176].

The aim of the research is to study the character and peculiar features
of the English borrowings at the lexico-semantic level, the way they are as-
similated in the Ukrainian  languages. In order to achieve the aim the follow-
ing tasks should be accomplished:

1. To single out conditions that determine the process of borrowing.
2. To retrace the evolution of semantic assimilation of borrowed lexical

units to find out its stage.
3. To investigate the stage of necessary of using the English loan-word

in the Ukrainian sport terminology.
The object of the investigation is the international components of

sport terminology at the lexical level and lexical-semantic adaptation of bor-
rowed words.  The borrowings in terminology is an objective factor of its
evolution. New phenomena and words what denote its come into the national
culture and language together. In “Journal of sport and social issues” in the
constant headings “ Trends New Sports” these meditations are  often stressed:
“ Sport is an active battle ground for cultural significance”, “The appearance
of a new sport causes a restructuring of the space of sorting practices and a
more or less redefinition of the meaning attached to various practices” [ 3, p.
176].

So, the problem of unification of the sport terminology is very sig-
nificant and actual nowadays, yet not all aspects of this question have been
investigated to a full extent. The particular aspects of Ukrainian sport termi-
nology were investigated in studies of such linguists as M.M.Panochko, T.I.
Pan’ko, O.Borovska and others.

This investigation is taken in order to the plan of the scientific-re-
search work on philological faculty of Poltava Pedagogical State University
named after V.H.Korolenko.

Methods of the investigation. Realization of the aim of the research
presupposes the use of different methods: observation, analysis, synthesis,
comparative method, the selective method. In the process of investigation O.
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Borovska in her research has stated that in the selected group of sport terms
600 is international or borrowed (70%), and  250 – Ukrainian in origin. In the
same time between borrowed terms 40% is the English loan-words [1, p.34-
35].

Results of the investigation and its discussion. The assimilation of
the borrowed lexical units has several main stages: “penetration”, “ borrow-
ing”, “integration”. The process of “integration” means the fully subordina-
tion  at every level of the borrowing language system. At the “integration”
stage there are a lot of notions in sport terminology and the origin of its can be
found only under etymological investigation. There are some of them: “спорт”
(sport), “футбол” (football), “волейбол” (volleyball), “баскетбол” (basket-
ball), “теніс” (tennis), “хокей” (hockey), “гольф” (golf), “гандбол” (hand-
ball), “бадмінтон” (badminton), “регбі” (rugby), “фініш” (finish), “старт”
(start) and many others - English origin.

Speaking about the word “sport” we must admit that this word is
English in origin, it is the short form of the Old-English word ”desport” or
“distrot”(what meant entertainment, game). In the Ukrainian language this word
was borrowed from the English language in XIX century with the meaning “
entertainment”, “game”. After semantic changes of this English loan-word the
term “sport” had became the international one. Now we can find the following
definition of this term: ”Sport – an activity requiring more or less vigorous
bodily exertion and carried on according to some traditional form of set of
rules, whether outdoors, as football, hunting, golf, racing, etc. or indoors, as
basketball, bowling, squash etc” [4 , p.184]. It can be explained by the fact that
Great Britain is well-known as the home of outdoor sports, and that country’s
contribution to this field has influenced physical educational and sport through-
out the world. The games of hockey was played in England as early as the 15
century, tennis as early as 1300, golf as early as 1600, and cricket as early as
1700. Football (soccer) is one of the oldest English national sport [3, p.138].
Basketball, one of the few sports originating in the United States, was invented
by James Naismith in 1891[3, p.141]. There are several words what denote the
games with the ball such as basketball, handball, football, volleyball. These
notions are consisted of two words: ball (м’яч) and the other can be the noun
what denotes  a thing - basket (корзина), the part of body -  hand (рука), foot
(стопа), the abstract noun - volley (удар з льоту). Thus, the games as a phe-
nomena and words what are used to name its were integrated in sport termino-
logical system as one thing.

Rugby is also a British invention. The modern game of rugby football
originated accidentally. In 1823, William Ellis, a student at Rugby College,
England, was involved in a soccer game. Play then being limited strictly to
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kicking. Ellis, chagrined over his failure to kick the ball, picked it up and
carried it down  the field.

The terms at the level of “integration” can be easily found in the gen-
eral dictionary, what we can not say about the borrowed words at the “ pen-
etration” and “borrowing” levels.

At the stage of  “borrowing”, what characterized by the stabilization
of the morphological and sound-shape of a borrowings. For example, yoga
(йога), Cong Fu (Конг Фу), bowling (боулінг). Bowling is the American game
in origin. The root of this word is “bowl” in Ukrainian “кегля”. Cong Fu gym-
nastics (the origin is Chinese) is a kind of fight and in the ancient time medical
gymnastics intended to keep the body in good organic condition. Yoga (the
origin is India) is an physical activity, involving exercises in posture and regu-
lated breathing [3, p.127]. The meaning of the loan-words at this level can be
found in case to consult only the dictionary of the foreign languages.

And at the stage of “penetration”  the modern terms are put. The main
characteristic features of this stage are foreign spelling, episodical usage. Some
of words can be explained only in the context. For example, two societal trends
– the wellness movement and the fitness movement – also support the need for
non-school physical education and sport programs for individuals of all ages.
Wellness is a state of optimal well-being. Wellness emphasizes each individu-
al’s responsibility for making decisions that will lead not only to the preven-
tion of disease but the promotion of a high level of health. Achieving a high
degree of wellness requires developing and maintaining a satisfactory level of
fitness, expressing emotions effectively, maintaining good relationships with
others, maintaining one’s mental health, and consideration of ethics, values,
and spirituality. Using of the anglicism wellness can be explained by the pres-
tige motive and have absolute synonym in Ukrainian “фізична культура “.

The another anglicism body building is spread in our country be-
cause don’t have corresponding phenomena. Body building is a movement of
body, the systems of body, such as skeletal system, the muscular system, the
nervous system. The term  body building (бодібилдінг) is used instead of
descriptive translation ( побудова тіла). Such borrowings can be motivated
when the phenomena are fully developed in the origin country.

One more example, shaping ( шейпінг) as a kind of sport activity
doesn’t properly correspond the word “ гімнастика”, “аеробіка”. As each
new sport activity shaping has besides the own instrument and equipment, its
own language (different basic terms) such as “cross” ( навхрест),  “lift”
(підтягнути коліно до грудей), “V-step” (крок по траєкторії латинської
літери “V”), “open step” (відкритий крок) and others. As we can see that
some of this terms have the direct equivalents in Ukrainian, and it is no use to
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duplicate the English variants of these terms, making more synonims to the
existed term.

Nowadays the new trend of sport exists. It’s extreme-sport, which is
more popular among young people.  Youth are immediately attracted to the
new trend,  it is new and different, a way for youths to differentiate themselves
from their parent’s practices. That’s why today we have a lot of bikers (not
bicyclist), skaters, motor bikers, and in their speech we hear
“байкер”(велосипедист), “байк”(велосипед), “скейтер”, “мотобайкер”
(мотоцикліст). If it is possible to use the word “скейтер” because there is no
Ukrainian equivalents. Though it shouldn’t be used
“байкер”,“байк”,“мотобайкер” because there are the Ukrainian equivalents
to these words.

The life cycle of new sport and its cultural implications is now going
through the process of becoming more mainstream, suffering from pains of
growth and discipline. Youth sport has presented their cultural roots in surfing
(серфінг), skateboarding (“скейтбоард”) and snowboarding (“сноубоард”) (
they all use one board and side-ways stance) is the argument used to align the
groups: yet, the stronger connection is not in technique but in the resistance of
their predominantly youth cultures to the dominant culture. They constructed
a language that not only was expressive of new forms and practices, but also
was distinct from the language of the dominant sport. For example, when
snowboarding began to establish its presence in the 1980s, the once unwieldy
sport of skiing had become fairly orderly and disciplined. Simultaneously, the
development of a new sport tracks with the subcultural cycle of resistance and
incorporation. As new sports, born in resistance, become more popular and
accepted, the subcultural  resistance is incorporated [2, p.177].

Conclusion. The material studied above can be summarized in the
following conclusions: the English borrowed sport terms came through 3 main
stages of assimilation. In general the terms which denote modern American
movement are arranged at the stage of “penetration”. Singling out the motives
for borrowing foreign lexical units, we must admit several of them such as the
need to denote new trend of sport as the new phenomena, which hasn’t had
their own name in the borrowing language; the usage of foreign terms because
they have much more expressive meaning than native lexical units . So, the
social aspect of borrowing sport terms is playing one of the first role in process
of formulation modern Ukrainian sport terminology.

According to the definition of  the Ukrainian scholar T.I. Pan’ko “ the
scientific terminology is national in the origin, international in  the spreading
among different countries  through  its languages” [6, p.15]. The problem of
the unification of the international terms is burning now and need the solution
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through the compliment of the new Ukrainian sport terms dictionary.
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Анотація. У статті описана комунікативна функція кліше в англійській спортивній
термінології. Наведено приклади кліше, які використовуються студентами
спортсменами в офіційних та неофіційних мовленнєвих ситуаціях.
Ключові слова: англійська спортивна термінологія, кліше.
Аннотация. Лэгка Мирослава, Матвияс Ольга. Коммуникативная функция клише
в английской спортивной терминологии. В статье описана коммуникативная
функция клише в английской спортивной терминологии. Приведены примеры
клише, которые употребляются студентами спортсменами в официальных и
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English Sport terminology. The communicative function of cliché in English Sport
terminology has been described in this article. The examples of official and non-official
types of cliché have been given.
Key words: English Sport terminology, cliché.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та
публікацій. Мовне спілкування є одним із найбільш складних видів
діяльності і вимагає високого розвитку мовних здібностей. При вивченні
іноземної мови у спеціалізованих вузах фізкультурного профілю велику
увагу потрібно приділяти мовному спілкуванню у різних галузях
діяльності спортсмена. Відповідно до лінгвістичних бачень, іноземна мова
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розглядається як система цілого ряду модулів та розмовних формул.
Одним з чинників, що впливають на характер спілкування практичне
володіння іноземною мовою спортсменом, є простота синтактичної
побудови та клішованість мовних виразів. Таким чином, в основі цієї
концепції є поняття „мова в дії” [1,2].

Дослідження здійснене згідно плану науково-дослідної роботи
кафедри іноземних мов Львівського державного інституту фізичної
культури на 2003-2004 навчальний рік.

Мета. Розглядаючи мову, як вид мовленнєвої діяльності,
проаналізувати загальні закономірності мовного спілкування, які
передбачають функціонування мовних виразів, формул та кліше у
реальному спілкуванні студентів-спортсменів, що вивчають англійську
мову.

Основні результати дослідження. У цій статті ми зробили
детальніший аналіз англомовних кліше, що можуть бути використані
студентами-спортсменами у процесі їхнього спілкування. Загальновідомо,
що певні типи висловлювань доволі тісно прив‘язані до відповідних
життєвих ситуацій, тобто їх використовують стереотипно, майже
автоматично. Тому можна зробити висновок, що відмінність в
комунікативній поведінці носія мови та іноземця полягає в тому, що
останній будує свої вислови в кожній ситуації згідно відомих йому норм
і порушує при цьому норми розмовної мови, в той час як перший
використовує певні соціально оброблені, клішовані форми повсякденного
спілкування, що давно стали для нього одиницями власної лексики.
Іншими словами, носій мови не звертається до певних продуктивних
правил, а висловлює певні розмовні формули у готовому вигляді. Тому,
цей факт змушує нас переглянути ряд усталених положень лінгвістики та
признати цілісність опису даних висловів не лише з точки зору граматики,
а й лексики.

Кліше – це будь-яка готова розмовна формула, критерієм для
виділення якої є регулярність її виявлення у повторюваних ситуаціях
мовлення. Термін „кліше” вживається для позначення сталих фраз. Ці
фрази постійно повторюються і втрачають своє первинне мовленнєве
значення стверджує І.В. Арнольд [1]. Отже значення клішованих
висловлювань тісно пов‘язане з відповідними ситуаціями і, таким чином,
може бути адекватно описане лише враховуючи ситуативні параметри.
Розрізняють три основні типи ситуативних формул, які розглядаються в
якості елементарних одиниць опису повсякденної комунікації. Відповідно
до класифікації В. Виноградова, ми зробили спробу розділити англомовні
кліше, які використовуються студентами-спортсменами, на три групи.
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Висловлювання першого типу це, якщо вдатися до традиційної
термінології, дуже клішовані формули мовного етикету, такі як keep in
step, at ease, line up, eyes right, eyes left, eyes front, to do a knock up, to
follow in the foot-steps. За висловлюваннями даного типу, вже і в
традиційній систематичній концепції, закріпився статус одиниць лексики,
що підлягають лексикографічній кодифікації на рівні зі словами. Тобто,
ці вирази фіксуються словником, і виносяться як окремі лексичні одиниці

До другого типу належать ситуативні висловлювання, які
використовуються у готовому вигляді і є, з точки зору лексикологічної
теорії, повністю вільними словосполученнями, кожне з яких використане
у своєму прямому, тобто безпосередньо номінативному значенні,
наприклад count in twos, forward march, double time march; ready, steady,
go;slow down, round about turn.

В цьому випадку ідіоматизація не є настільки сильною, проте ці
висловлювання є лінгвістично обробленими  та соціально закріпленими
штампами та кліше.

Третій тип ситуативних висловлювань займає проміжне
положення між моделями першого та другого типів. Висловлювання
третього типу мають частково ідіоматизовані значення та відповідають
традиційно виділеним  фразеологічним  виразам .  Оскільки ці
висловлювання є компонентами певних сценаріїв, чи динамічних ритмів,
їх трактують виходячи зі знання всієї ситуації, наприклад  Go, Canada,
go! Таку клішовану форму вживають вболівальники на стадіонах; Pick
up speed! – підбадьорювання під час легкоатлетичних змагань з бігу. Таким
чином, для того, щоб розкрити значення кліше в комунікативній ситуації,
в яку потрапляє спортсмен, необхідне знання відповідних умов їх
використання, включаючи екстралінгвістичні компоненти ситуації. До
екстралінгвістичних компонентів  належать середовище та рівень
спілкування студентів-спортсменів . Деякі  мовленнєві  кліше
використовуються тільки в одній мовленнєвій ситуації, наприклад,
офіційній, інші – лише в неофіційній. Наведемо приклади мовних кліше
для висловлення ідентичного комунікативного наміру в різних
мовленнєвих ситуаціях. Щоб висловити ідентичний комунікативний
намір, залежно від регістру, вживатимуться наступні мовленнєві кліше:
офіційна мовленнєва ситуація – Stop making remarks!, неофіційна
мовленнєва ситуація – Quit coaching! (припиніть робити зауваження);
офіційна мовленнєва ситуація – Do a warm-up!, неофіційна мовленнєва
ситуація – Do a knock up! (починаємо розминку), офіційна мовленнєва
ситуація – I am a forward, неофіційна мовленнєва ситуація – I am a spiker
(я - нападник), офіційна мовленнєва ситуація – to break a record



48

неофіційна мовленнєва ситуація.
Висновки. Спілкування у будь-якій сфері неможливе без

використання кліше. Їх комунікативна функція у вивченні англійської мови
студентами-спортсменами є надзвичайно важлива. Студенти повинні чітко
диференціювати різні типи кліше та ситуації, в яких їх вживати. Тому,
рекомендується спортсменам, які вивчають англійську мову, більшість
англомовних ситуативних кліше, а саме репліки-спонукання, репліки-
реакції, формули ввічливості  не просто вивчати, а заучувати до
автоматичного відтворення. Вивчення та активне використання мовних
кліше студентами-спортсменами є необхідною умовою оволодіння
іноземною мовою.

Подальші дослідження слід направити на вивчення інших
проблем мовного спілкування.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІТЕЙ У ЛІТНЬОМУ

ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ
Шутка Галина

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У даній статі обґрунтовано актуальність вдосконалення фізичного стану
дітей у літніх оздоровчих таборах як соціально-педагогічної проблеми та визначені
теоретико-правові підходи щодо сприяння фізичному розвитку дитини як
суспільної цінності та соціально-педагогічні передумови вирішення проблеми
фізичної підготовленості та рухової активності школярів.
Ключові слова: фізичне виховання, рухова активність, фізичний розвиток, здоровий
спосіб життя, здоров’я людини.
Аннотация. Шутка Галина. Социально-педагогические условия формирования
физической подготовленности детей в летнем оздоровительном лагере. В статье
обобщена актуальность усовершенствования физического состояния детей в летних
оздоровительных лагерях как социально-педагогическая проблема и определены
теоретико-правовые подходы к физическому развитию ребёнка как ценности и
социально-педагогические предпосылки решения проблемы физической
подготовленности и двигательной активности учеников.
Ключевые слова: физическое воспитание, двигательная активность, физическое
развитие, здоровый образ жизни, здоровье человека.
Annotation. Shutka Galyna. The organization pedagogic conditions of improvement
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physical shape of the children in summer health-improvement camp.manuscript. In
article the urgency of improvement of a physical condition of children in years summer
improving camps as a social - pedagogical problem and theoretic legal approaches to
physical development of the child as values and social - pedagogical decisions of a
problem of physical readiness and impellent activity of pupils is generalized.
Key words: physical training, impellent activity, physical development,  healthy image
live, health of the person.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. На сьогодні під впливом багатоаспектних факторів соціально-
економічного плану, здоров’я населення України, зокрема дітей і підлітків,
значно погіршилося і знаходиться у критичному стані.

Значний негативний вплив на здоровґя дітей має зменшення
рухової активності, гіпокінезія та гіподинамія, обумовлені великою
кількістю загальноосвітніх уроків у школі, домашніх завдань, тривалим
перебуванням біля телевізора, недостатньою зайнятістю фізичною
культурою. Важливими індикаторами здоров’я на суспільному рівні є
психологічні зміни мас  які складаються з колективних цінностей, норм,
відношень і думок членів суспільства. Більшість індикаторів суспільного
рівня застосовуються у таких суспільних підрозділах, як спільнота,
держава, регіони і нація в цілому. Тому саме ці підрозділи можуть
регулювати життєдіяльність дітей, щоб при цьому зберегти та покращити
їх фізичний розвиток, який активізує у свою чергу здоров’я дитини
загалом.

Як засвідчують результати обстеження проведені Українським
інститутом соціальних досліджень, біля 90% школярів займаються
фізичною культурою в межах затвердженої шкільної програми, решта-
за програмою спеціальних медичних груп або повністю звільнені від
занять фізичною культурою. Чисельні дослідження (Г.Л. Апанасенко,
В.К. Бальсевич, О.Д. Дубогай) переконливо доводять, що традиційний
шкільний урок  фізичного виховання за змістом, обсягом та інтенсивністю
навантажень не зовсім відповідає потребам організму що росте, не
враховує індивідуальних можливостей школярів.

Однією із проблем неспроможності й неефективності нинішньої
системи фізичного виховання є те, що її зміст має не оздоровчий, а освітній
характер. Шкільний урок фізичної культури, спрямований перш за все на
вирішення навчальних завдань,  пов’язаних з  розширенням
функціональних ресурсів організму школяра, який ще розвивається,
підвищенням його імунологічної стійкості до несприятливих факторів
зовнішнього середовища, виявляє мінімальний вплив на оздоровлення
дитини.
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В діючій системі  шкільного виховання відсутній
диференційований підхід до вибору фізичних навантажень відповідно
до рівня розвитку, фізичної підготовленості, біологічного віку школяра.

Проте, на жаль, домогтися подолання гіподинамії та гіпокінезії,
які насунулись на підростаюче покоління, покращення здоров’я в межах
лише уроків фізичного виховання неможливо. В цей же час лише незначна
частина школярів охоплена позакласною і позашкільною формами
фізкультурних занять.

Тому літні дитячі оздоровчі табори, стають саме тим соціально-
педагогічним середовищем, яке дозволяє за допомогою і з використанням
фізичних вправ, рухливих і спортивних ігор на суші і на воді, купання і
плавання, змагання з різноманітних видів рухової діяльності, хоча б
частково компенсувати недостатню оздоровчу ефективність шкільної
системи фізичного виховання.

В умовах літнього оздоровчого табору заняття різними видами
рухової діяльності за своєю спрямованістю досить наближені до суті
фізичної рекреації, проте робота з дітьми повинна здійснюватись в межах
фізичного виховання, особливістю якого в період літніх канікул є її
домінуюча оздоровча мета.

Фізичний розвиток оздоровчого спрямування вирішує завдання
щодо підвищення фізичного стану дітей до безпечного рівня, який
гарантує здоров’я, що забезпечує умови життєдіяльності щоденної
активності , формування деяких резервних можливостей для
екстремальних ситуацій.

Практика фізичного оздоровлення дітей, організаторів фізичного
виховання в школах і літніх оздоровчих таборах засвідчують, що рухова
активність належить до числа основних факторів, які забезпечують рівень
загального зміцнення організму, стану кісткової, м’язової та серцево-
судинної системи. У дітей підліткового шкільного віку фактичний рівень
рухової активності значною мірою визначається не стільки віковими
потребами, скільки змістом навчального процесу в школі, організацією
фізичного виховання загалом та іншими умовами (кліматичними,
географічними тощо).

Таким чином, проектуючи діяльність дітей в умовах літнього
оздоровчого табору, моделюючи фізичні дії та їхній фізичний розвиток,
слід, перш за все прогнозувати результати цих дій, які б позитивно
впливали на здоровґя дитини і на формування у неї знань про здоровий
спосіб життя.

Робота виконана за планом НДР Львівського державного
інституту фізичної культури.
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Метою дослідження є розкриття оптимальних шляхів організації
системи фізичного виховання дітей у літньому таборі оздоровлення і
відпочинку.

Завдання дослідження:
- розкрити особливості фізичного розвитку дітей у літньому

оздоровчому таборі.
- виявити передумови формування фізичної підготовленості

дітей у літньому оздоровчому таборі.
- виявити організаційні і педагогічні умови літнього табору

оздоровлення та відпочинку як соціально-педагогічного
середовища для фізичного розвитку дітей.

Основні результати дослідження. Виходячи із поставлених
завдань нами обґрунтовані теорія і практика формування досконалої
фізичної підготовленості школярів різного віку.

Аналіз шкільних програм з фізичного виховання показав, що
запропоновані механізми підготовки дітей до здорового способу життя,
спрямовані в основному на виконання регламентованих фізичних дій
обов’язкових для всіх.

З метою покращення фізичного стану дітей підліткового віку ми
визначили основні вимоги до організації фізичного виховання:

- адекватність змісту, обсягу, інтенсивності рухової діяльності
учнів їх віку і статевим особливостям;

- поєднання занять з руховою активністю з раціональним
режимом занять та відпочинку, використання гігієнічних
умов і природних факторів, загартування;

- забезпечення систематичного лікарського і педагогічного
контролю за всіма психофізіологічними показниками
розвитку школяра.

Практика засвідчила, що сукупність цих вимог може бути
реалізованою у такому соціально-педагогічному середовищі  яким є на
нашу думку літній оздоровчий табір.

Літній оздоровчий табір ми характеризуємо як оптимальне
соціально-педагогічне середовище, в якому створюються умови для
життєдіяльності дитини,  котра тимчасово перебуває в новому
мікросоціумі. Аналіз багаторічного досвіду роботи табору оздоровлення
та  відпочинку дозволив  виявити особливості цього соціально-
педагогічного середовища, серед яких ми вважаємо за доцільне назвати
такі: організація системи регулярної допомоги дітям в оздоровленні
шляхом покращення фізичного стану, посилення рухової активності;
комплексу різних типів ігор шляхом духовної і педагогічної підтримки;
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проведення просвітницької  роботи; організації доброзичливих
міжособистісних стосунків, нормального ритму життя, індивідуального
і фізичного комфорту; захисту здоров’я все це сприяє утворенню такого
середовища, яке дозволяє дитині виконувати відповідні соціальні функції
і вдосконалюватись фізично.

Висновки. Пріоритетним завданням фізичного виховання в
літньому оздоровчому таборі є на нашу думку, зміцнення і підтримка
здоров’я дітей. Основою фізичного виховання у таборі оздоровлення і
відпочинку є організація регулярної рухової активності дітей, спрямованої
на розвиток і підтримку фізичних якостей, які забезпечують багатогранний
фізичний розвиток і підтримку фізичних якостей, що забезпечують
оздоровчу ефективність.

Подальші дослідження передбачається направити на вивчення
інших проблем формування фізичної підготовленості дітей у літньому
оздоровчому таборі.
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ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ГОТОВНОСТІ

ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Євтушова Лариса, Котова Ірина, Одноріг Адріана
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті аналізуються типи та спрямованість особистості випускників
інституту фізичної культури, рівень розвитку організаційних та комунікативних
схильностей майбутніх фахівців фізичного виховання.
Ключові слова: професійно важливі якості особистості, випускник ВНЗ.
Аннотация. Евтушова Л.Ф., Котова И.В., Однориг А.С. Профессионально значимые
качества будущих специалистов физического воспитания как фактор готовности
к педагогической деятельности. В статье анализируются типы и направленность
личности выпускников института физической культуры, уровень развития
организационных и коммуникативных наклонностей будущих специалистов
физического воспитания.
Ключевые слова: профессионально значимые качества личности, выпускник вуза.
Annotation. Evtushova L., Kotova I., Odnorih A.. Professional important qualities of
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future specialists in physical education as an integral part of the readyness to pedagogical
activities. Professional important qualities of future specialists in physical education as
an integral part of the readyness to pedagogical activities have been analyzed in the
article.
Key words: professional important qualities of the person, graduate of high school.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Розбудова незалежної держави ставить перед вищою школою
України завдання формування особистості спеціаліста нового типу,
глибоко-морального, з національно-демократичним світоглядом,
професійно-компетентного, який відчуває значущість своєї професії.

Широке коло завдань, яке вирішує фахівець з фізичного
виховання, відповідальність за духовне і фізичне здоров’я  дітей і молоді
обумовлюють високі вимоги до його особистісних професійно-важливих
якостей (ПВЯ).

Високий рівень розвитку ПВЯ у майбутніх спеціалістів дозволяє
скоротити період предметної та соціальної адаптації випускників ВНЗ
до умов професійної діяльності (А.А. Вербицький, 1988; Ю.О. Резніков,
1993, 1994; В.Г. Григоренко, 1994 та ін.). Вище наведене зумовлює
актуальність теми роботи.

Робота виконана за планом НДР Львівського державного
інституту фізичної культури.

Мета. Дослідити рівень розвитку ПВЯ особистості студентів–
випускників, що навчаються за спеціальністю „Фізичне виховання”.

Задачі дослідження:
1. Узагальнити досвід теорії і практики з питань формування ПВЯ
особистості майбутнього спеціаліста з фізичного виховання.

2. Вивчити типи особистості студентів – випускних  курсів
факультету фізичного виховання відносно до найбільш
привабливого професійного середовища.

3. Виявити рівні  розвитку комунікативних та організаторських
схильностей у майбутніх фахівців фізичного виховання.

4. Визначити спрямованість особистості студентів – випускників,
що навчаються за спеціальністю “фізичне виховання”.
Для вирішення вказаних задач були використані наступні методи

дослідження: аналіз літературних джерел та документальних матеріалів;
опитування, тестування, методи математично-статистичної обробки
даних.

Організація дослідження. Типи особистості майбутніх фахівців
з фізичного виховання і спорту відносно до найбільш привабливого
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професійного середовища визначалися за методикою Д. Голланда  [4].
Для визначення рівня розвитку комунікативних та

організаторських схильностей у студентів був використаний тест КОС –
2 [3,4].

Опитування проводилося із використанням орієнтаційної анкети
Б.Басса. [3].

У дослідженні  прийняли участь 80 студентів - випускників
факультету фізичного виховання ЛДІФК (освітньо-кваліфікаційні рівні:
спеціаліст, магістр).

Основні  результати дослідження.  ПВЯ особистості
майбутнього спеціаліста з фізичного виховання поруч із позитивною
мотивацією, знаннями, навичками і вміннями є складовими його
готовності до педагогічної діяльності (А.Й.Капська, 1998; Н.Данилко,2000
та ін.). Вони входять до складу професіограми (А.І.Кочетов, 1987;
Н.Данилко, 1999 та ін.), прогнозуються у моделі спеціаліста (П.Я.Найн,
1990; О.Солтик, 2001та ін.), цілеспрямовано формуються у навчально-
виховному процесі (А.А.Вербицький,1988; М.Карченкова, 2002 та ін.).

ПВЯ особистості фахівця , що здійснює педагогічну діяльність в
галузі фізичного виховання і спорту поділяються на якості, які визначають:
загальну спрямованість особистості; фізкультурно - педагогічну
спрямованість особистості; пізнавальну  активність  особистості
(М.І.Станкін, 1987; В.Т. Яловик, 1994, 1997; А.Огнистий, 2002 та ін.).

До якостей, які визначають фізкультурно-педагогічну
спрямованість особистості відносять: любов до дітей, вимогливість,
справедливість, спостережливість, педагогічний такт, самокритичність;
конструктивні, гностичні, комунікативні та організаційні здібності [1, 2,
3, 5, 6].

Проведене нами дослідження свідчить, що для більшості
студентів-випускників (55%) властивий соціальний тип особистості, який
надає перевагу професіям пов’язаним із навчанням та лікуванням. Рисами
його характеру є гуманність, комунікабельність, бажання навчати,
виховувати [4]. У значній кількості майбутніх фахівців (35%) виявлено
діловий тип особистості, що надає перевагу керівним ролям, у яких він
може задовольнити свої потреби у домінантності і визнанні (табл.1).

При аналізі результатів тестування випускників, що навчались
за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями, було встановлено деякі
відмінності. Так, серед майбутніх магістрів у порівнянні з майбутніми
спеціалістами більше студентів, для яких є властивим соціальний тип
особистості, і менше, що мають артистичний тип.

У 41,25% студентів випускних курсів факультету фізичного
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виховання виявлено дуже високий та високий рівень комунікативних
схильностей. Одночасно у значній кількості випускників (37,75%) ці
схильності оцінюються як нижче середнього та низькі. Дуже високий і
високий рівень розвитку організаторських схильностей було виявлено у
38,75% майбутніх фахівців фізичного виховання. У половини студентів
(51,25%) такі схильності були оцінені як низькі та нижче середнього
(табл.2). При порівнянні результатів тесту „КОС-2” у студентів, що
навчаються за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями, суттєвих
відмінностей не встановлено.

Таблиця 1
Типи особистості студентів-випускників відноснодо найбільш

привабливого професійного середовища

Типи особистості Кількість  випадків (%) 

Соціальний  55 

Діловий 35 

Артистичний 8,7 

Реалістичний 0 ,65 

Конвенціональний 0 ,65 

Таблиця 2.
Рівень розвитку комунікативних та організаторських схильностей у

студентів-випускників
Рівні розвитку (число випадків у %) 

Схильності Дуже високий 
Високий Середній Нижче середнього 

Низький 
Комунікативні 41,25 21,0 37,75 
Організаторські 38,75 10,0 51,25 

Опитування за методикою Б. Басса дозволило встановити у
більшості  студентів  (45%) спрямованість особистості  на себе.
Спрямованість особистості на вирішення ділових проблем мають 32,5%
респондентів (рис.1).
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Рис. 1. Спрямованість особистості студентів-випускників

Суттєвих відмінностей у спрямованості особистості, що
навчаються за  різними освітньо-кваліфікаційними рівнями не
встановлено.

Особистість, що має спрямованість на себе, характеризується як
та, що орієнтується на винагороду і яка є агресивною у досягненні
бажаного статусу, владною, схильною до суперництва, роздратованою,
тривожною. Вважається, що особа, яка спрямована на вирішення ділових
проблем, має орієнтацію на ділове співробітництво і здатна в інтересах
справи відстоювати свою думку, що є корисним для досягнення спільної
мети [3].

Висновки. Наявність у значної кількості студентів соціального
типу особистості свідчить про можливість ефективної педагогічної
діяльності цієї категорії випускників після закінчення ВНЗ. Студенти з
діловим типом особистості в перспективі можуть задовольнити свої
потреби у домінантності на керівних посадах. За комунікативними та
організаційними схильностями майбутніх фахівців фізичного виховання
можна поділити на дві групи. Перша група (дуже високий та високий
рівні розвитку схильностей) – це студенти, що мають необхідні
передумови для успішної педагогічної діяльності. Друга група (низький
та нижче середнього рівні розвитку схильностей) – це випускники, для
яких виконання професійних обов’язків, пов’язаних із контактами з
людьми, може бути ускладненим. Спрямованість особистості більшості
опитаних студентів на себе повинна бути врахована викладачами у
навчально-виховному процесі.

У подальшому планується провести дослідження рівня розвитку
ПВЯ у студентів-випускників із різним типом особистості за Д.Голландом.

Література



57

1. Карченкова М., Іщенко О. Шляхи підвищення професійної підготовленості
випускників факультету підготовки вчителів фізичної культури // Молода спортивна
наука України: Зб. наук. праць з галузі фізична культура і спорт. – Львів: Українські
технології, 2003. – Т.1. - С. 109-111.

2. Кричфалуший М.В. Психологічні основи  педагогічної майстерності вчителя фізичної
культури // Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні. – Луцьк:
Настир’я, 1994. - С. 11-12.

3. Практическая психодиагностика. Методика и тесты / Ред-сост. Д.Я. Райгародский. –
Самара: Изд. Дом «Бахрах», 1996. – С. 670.

4. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або загадка з багатьма невідомими. – Тернопіль:
Підручники і посібники, 1997. – С. 87.

5. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч. 2. – Тернопіль:
Навчальна книга – Богдан, 2002. – С. 248.

6. Яловик В. Провідні та допоміжні педагогічні здібності учителя фізичної культури //
Проблеми педагогічних технологій: Тематичний зб. наук. праць. Вип.2. – Луцьк, 1997.
- С. 95-97.

Стаття надійшла 25.09.2003 р.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-
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Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. Головну увагу зосереджено на формуванні професійних цінностей
вчителя фізичної культури. Проаналізовано напрямки, за якими розвивається
навчально-виховний процес. Розглянуто методику національно-патріотичного та
морально-етичного виховання. Запропоновано методи, що сприятимуть
формуванню всебічно та гармонійно розвиненої особистості.
Ключові слова: ВНЗ (вищий навчальний заклад), національно-патріотичне
виховання, морально-етичне виховання, студент, викладач, спілкування, заняття.
Аннотация. Гузенко Ирина. Особенности формирования професионально-
педагогических качеств учителя физической культуры. Основное внимание
сосредоточено на формировании профессиональных качеств учителя физической
культуры. Проанализированы направления, в которых развивается учебно-
воспитательный процесс. Рассмотрена методика национально-патриотического и
морально-этического воспитания. Предложены методы, способствующие
формированию всесторонне и гармонично развитой личности.
Ключевые слова: ВУЗ (высшее учебное заведение), национально-патриотическое
воспитание, морально-этическое воспитание, студент, преподаватель, общение,
занятие.
Annotation.  Huzenko I. National-patriotic education in higher educational
establishments in the field of physical culture. Process of national elite formation is
being examined, as wellas trends in education of active students of higher educational
establishments in the field of physical culture, braiding of personality, which could take
responsibility of development of the future of Ukraine. Attention is being attracted to
values of  national-patriotic education and methods which will assist in formation of
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harmonically developed personality are being proposed.
Key words:  higher educational establishment, national-patriotic education, student,
teacher, lesson.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та
публікацій. Від часу введення у вищих закладах освіти багатоступеневої
концепції підготовки фахівців педагоги активно формують своєрідний
моральний кодекс українського студентства. З цього важливого питання
сьогодення ми можемо підвести певні підсумки.

Так, головним надбанням ВНЗ є  встановлення пріоритету на
виховання студента справжнім  патріотом своєї Батьківщини. „Зазнали
докорінних змін самі підходи до світоглядно-гуманітарної підготовки
студентів” [1, с. 38]. Варто зазначити, що на рівень навчально-методичної
літератури, якою послуговуються викладачі і студенти упродовж засвоєння
окремих дисциплін, впливає освітянська нормативно-документальна база,
напрацьована Міністерством освіти і науки України. Виховну функцію
педагогу допомагає здійснювати сучасна навчальна та навчально-
довідкова література: посібники, підручники, словники, енциклопедії.
Студенти вивчають гуманітарні дисципліни, що, власне, і формує у
молодої людини новий світогляд, вільний від абстрактних догм і
нежиттєздатних суспільних концепцій. Таким чином, під уважним
контролем педагогів формується нова національна еліта. Саме ця еліта
стане основою майбутньої нації, від неї залежить подальший розвиток
українського суспільства.

Дослідження здійснене згідно плану науково-дослідної роботи
Львівського державного інституту фізичної культури на 2003-2004
навчальний рік.

Мета. У формуванні національної еліти треба звернути увагу на
такий напрямок, як плекання здорового способу життя, зокрема на
спортивне спрямування ВНЗ, завданням яких є формування світогляду
через тіловиховання як засобу становлення волі та характеру. Такий підхід
у науці ще недостатньо вивчений.

Основні результати дослідження. У незалежній Україні активно
розпочався рух за виховання молоді на славних традиціях борців за вільну
незалежну державу. Зважаючи на це, основним завданням статті є
дослідити комплекс проблем розвитку національно-патріотичного
виховання, популяризації цієї форми виховання. Досвід з цього питання
варто вивчати й поширювати.

На сьогодні вже маємо теоретичні напрацювання: монографії,
дисертації, наукові статті, посібники, науково-методичні розробки.
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Створено молодіжні об’єднання, на взірець „Пласту”, які
виховують молодь у національно-патріотичному дусі, гартують її волю,
дух та фізичне здоров’я.

Беручи участь у відродженні культурно-мистецьких, громадських
і державних традицій козацтва,  молоді спортсмени стають ще
кмітливішими, винахідливішими та ініціативнішими. Молодь переносить
ідеї молодіжного об’єднання у своє життя і побут. Таким чином здоровшає
нація. Детальний розгляд такої молодіжної діяльності повинен бути
сформульований у науково-методичних планах викладачів ВНЗ
спортивного спрямування і стати вагомим чинником наукових досліджень.
Ця мета, зокрема, визначена і в нашій статті.

Аналізуючи цю проблему, ми провели опитування серед
студентів-спортовців ЛДІФК про доцільність проведення різноманітних
виховних заходів у межах навчально-виховного процесу. За результатами
опитування 89,2% студентів схвально відгукнулися про доцільність
проведення цих заходів.

Український ідеолог національної педагогіки професор Григорій
Ващенко зараховує фізичне здоров’я до ціннісних надбань національної
освіти. За його словами, усі герої дум Ї хоробрі, мають широту натури,
великий розмах духовних і фізичних сил  [2, с. 6]. Сучасний молодіжний
рух, відродившись на давніх українських традиціях, зробив великий
поступ уперед. Зазначимо, що найбільше зросла самосвідомість студентів.
Вони стали відповідальнішими за свої вчинки, самостійними та
організованими.

Сучасна молодь активно стоїть на захисті своїх прав, не байдужа
до суспільних процесів, активно впливає на державні рішення, бере участь
в управлінні державою. Завдання педагога у цьому контексті полягає у
спрямуванні молодечого запалу на побудову міцної та стабільної
демократичної держави.

Вищі навчальні заклади суттєво змінили кадрову політику.
Критерієм оцінки педагога став його загальний освітній рівень,
ерудованість, вміння професійно викладати дисципліну та спілкуватися
зі студентами. Викладацькі колективи ґрунтовно працюють над виданням
методичних посібників, збірників, власних монографій та колективних
підручників.

В основу підготовки фахівців, яку проводить Львівський
державний інститут фізичної культури, закладено ґрунтовно підготовлені
лекційні та практичні заняття, кожне з яких уже несе в собі частку
національно-патріотичного і морально-етичного виховання. Викладачі
ВНЗ формують у студентів Ї майбутніх фахівців Ї національну гідність і
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самосвідомість.
Разом із теоретичним знанням і викладанням курсу педагог ВНЗ

осмислює суспільні зміни, аналізує  їх і власною думкою впливає на
погляди студента: з викладачем студент  з’ясовує  відповіді на нові
запитання з якоїсь теми.

Викладачі інституту, які є щирими патріотами України, є
авторитетом для студента. Часто у діалоговому спілкуванні вони спільно
міркують чи проводять  дослідження. Позитивні емоції під час спілкування
студента і викладача допомагають якісніше засвоїти матеріал, впливають
на свідомість молодої людини.

Найбільш відповідальною за національно-патріотичне та
морально-етичне виховання майбутніх фахівців є  кафедра гуманітарних
дисциплін. Викладачі систематично звертаються до народного досвіду
спілкування, вчать студентів шанувати свою історію, культурну спадщину,
звичаї і традиції народу. Б. Грінченко, проаналізувавши народну основу
педагогічної освіти, писав: „Лише через національне самоусвідомлення
можна сподіватись на національне, політичне й соціально-економічне
самовизначення народу” [3, с. 3].

Часто педагог постає перед дилемою добра і зла. Тут важливо
дотримуватися об’єктивності. Адже студент може втратити відчуття
реальності. А за деякий час він обов’язково повернеться до правдивого
буття і зневіриться у справжніх ідеалах, почне нехтувати істиною.

Кожен викладач вищого навчального закладу несе в собі задатки
високоерудованої, активної та впливової особистості. Він бере під свою
опіку ще недостатньо зрілого громадянина, а виводить у світ уже
впевненого в собі й готового активно діяти та працювати на благо своєї
держави.

Серед основних вартостей національно-патріотичного та
морально-етичного виховання виокремимо:

- збереження і розвиток мовного довкілля;
- дбайливе ставлення до національних багатств;
- любов до рідної культури;
- формування активної життєвої позиції, участь у політичному

житті;
- розвиток патріотизму, почуття національної гідності,

самоповаги.
У Львівському державному інституті  фізичної культури

систематично цікаво і змістовно, динамічно й ефективно відбуваються
загальноінформаційні виховні години, літературно-мистецькі вечори,
зустрічі з цікавими особистостями, що сприяє  правильному розумінню
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світопорядку і формує у студентів перелічені вище вартості національно-
патріотичного та морально-етичного виховання.

Як результат дослідження зроблено висновок про те, що виховні
заходи доцільно проводити у ВНЗ спортивного спрямування, оскільки
поряд із вихованням національної свідомості у спортовців формується
відповідний підхід до професійної  підготовки. За допомогою виховних
заходів формується особистість, відбувається трансформація нових
поглядів крізь призму національної гідності, національної ідентичності
та суспільного світопорядку.

Підсумовуючи сказане, впевнено ствердимо, що сьогоднішній
студент-спортовець є, щонайперше, громадянином своєї держави Ї
України, тому повинен поважати таку найвищу норму у державі, як
Конституція, і дотримуватися її.

Ця законослухняність жива і продуктивна тоді, коли молодь дбає
про куль туру власної мови, плекає народні звичаї, традиції, вносить свої
конструктивні пропозиції для блага розбудови громадянського і
демократичного суспільства.

Висновок. В умовах такої  розбудови української державності
пріоритетним напрямком визначено національно-патріотичне та
морально-етичне виховання молоді на засадах взаємоповаги та
взаєморозуміння. Адже добре вихована молода людина за своєю суттю
щира і по-справжньому патріотична. У неї не виникає запитання, чи
любити свою країну, свою державу Ї Україну.

Подальші дослідження слід направити на вивчення інших
особливостей формування професійно-педагогічних якостей вчителя
фізичної культури.
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Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. Розглядається проблема психічного здоров’я студентської молоді,
біосоціальним факторам, що його зумовлюють, основні критерії, рівні і методи
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корекції.
Ключові слова: рівень психічного здоров’я, біосоціальні фактори, критерії,
психорегуляція.
Аннотация. Балицкая Ольга. Проблема психического здоровья студентов
институтов  физической культуры. Рассматривается проблема психического
здоровья студенческой молодежи, биосоциальные факторы обуславливающие его,
основные критерии, уровни и методы коррекции.
Ключевые слова: уровень психического здоровья, биосоциальные факторы,
критерии, психорегуляция.
Annotation. Bakluts’ka Olha. The problems with the psychic health of Physical Culture
Students. The work is devoted to the problem of mental health of students and to
biological-social factors of its forming, basic criterions, levels and psychoregulation.
Key words:  the level of mental health, biological-social factors, criterion,
psychoregulation.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та
публікацій. Постать І. Боберського є однією з найбільш визначних в
історії українського фізичного виховання. Аналіз його праць показав, що
висвітлені в них ідеї представляють значний науково-теоретичний та
практичний інтерес і в сучасний період. Погляди професора Боберського
характеризуються багатоплановістю. Його заслуга полягає не тільки в
організації спортивно-руханкових товариств, класифікації комплексу
дитячих ігор та редагуванні спортових часописів. Значна увага в його
роботах приділяється також проблемі взаємозв’язку фізичного і духовного
виховання, як основі зміцнення здоров’я особистості [ 1,9 ]. Тому ідеї
І.Боберського актуальні для багатьох галузей науки і практики, пов’язаних
з питаннями формування особистості та засобів впливу на неї.

Однією з таких проблем є вивчення стану психічного здоров’я
студентської молоді. Її значимість привертає увагу багатьох дослідників
з різноманітних напрямків: філософії, соціології, медицини, психології
[5, 6, 8, 10, 11].

В психологічній літературі зустрічається трактування психічного,
психологічного, нервово-психічного здоров’я, але чіткого визначення цим
феноменам автори не дають [8,11,6 та ін.]. Ми визначаємо психічне
здоров’я як стан соціально-біологічного і психологічного комфорту
індивіда, при якому відсутні хворобливі прояви і проявляється всебічна
довготривала трудова та суспільна активність.

В роботах сучасних психологів плідно розробляються фактори,
що детермінують стан здоров’я, його критерії, рівні, співвідношення
норми і патології, засоби корекції. У той же час деякі питання висвітлені
ще не повністю. Так мало вивчаються механізми формування студентської
та учнівської молоді. Зокрема недостатньо проаналізовані індивідуально-
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психологічні властивості індивіда і соціальні властивості групи, які
формують відповідний рівень психічного здоров’я. В практичному плані
не втілюються методи  його корекції. Дуже обмежена також психологічна
допомога студенту в умовах вузу, не проводяться комплексні обстеження
його актуальних станів, інтелектуального розвитку та зрушень в емоційній
сфері.

Зв’язок з науковими темами. Роботу виконану згідно плану
науково-дослідної роботи кафедри педагогіки та психології на 2001-2004
рр. Львівського державного інституту фізичної культури.

Тому метою нашого дослідження було вивчення впливу
спадкових і набутих індивідуальних властивостей особистості і
психологічних характеристик соціальних груп,  в яких протікає
життєдіяльність, на стан психічного здоров’я. Передбачалось також
апробування психокорекційних методів поведінки молоді.

Організація дослідження.  В роботі використовувались
запитальники, призначені для діагностики індивідуально-психологічних
якостей студента та його стійких емоційних станів, рівня самоконтролю
та акцентуацій характеру, соціального статусу, мотивів навчальної
діяльності , соціально-економічних умов сім’ї та  особливостей
спілкування, психотренінги та психодрами, спрямовані на корекцію
поведінки особистості [2,6,7,10].

В експерименті брали участь студенти Львівського державного
інституту фізичної культури, загальною чисельністю 120 чоловік.

Результати дослідження. Через систему емпіричних показників,
які характеризують зміни у соматичних функціях та психічній діяльності
індивіда, виділено два рівні психічного здоров’я: високий і низький.

Високий рівень здоров’я зафіксовано у 24,3% респондентів,
низький – 75,7%. Для обстежуваних останньої групи в основному
характерні прояви акцентуацій та невротичних порушень.

На основі проведених нами досліджень серед юнаків і дівчат
виділено дев’ять акцентуйованих типів характеру: екзальтований (цей
показник відмічають 47% від загальної вибірки), гіпертимний (47%),
циклотимний (40%), збудливий (37%), емотивний (25%), педантичний
(25%), демонстративний (25), дистимний (15%), неврівноважений (11%),
тривожний (5%).

Як правило, у респондентів домінують декілька акцентуацій, які
доповнюючи одна одну, ускладнюють взаємодію з іншими людьми та
сприйняття навчального матеріалу, що призводить до соціальної
дезадаптації студентської молоді і зниження ефективності навчального
процесу.
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Аналіз експериментального матеріалу дозволив виділити
відмінності в особистісних характеристиках респондентів високого і
низького рівнів психічного здоров’я. Так  за допомогою математично-
статистичних методів дослідження виявлено, що кожному рівню
психічного здоров’я відповідають три ортогональні фактори, сукупний
вплив яких визначає появу або відсутність відхилень у психічних функціях
юнаків  і  дівчат.  В структуру цих факторів  входять вроджені
психофізіологічні  властивості  особистості , інтелектуальні  та
комунікативні здібності, задоволеність різноманітними аспектами
сімейних та учбових відносин, сформованість мотиваційної підструктури.

Так, перш за все виявлено, що навчальна діяльність групи
високого рівня здоров’я частіше зумовлюється процесуальними мотивами
і вибором професії, яка відповідає їх нахилам, порівняно з категорією
обстежуваних, що мають донозологічні нервово-психічні відхилення.

До того ж значні істотні відмінності встановлені в емоційній сфері
юнаків і дівчат та показниках їх конфліктності, жорсткості у поведінці,
агресивності. Значний прояв цих якостей формує емоційно насичені
реакції та комунікативний дискомфорт, ворожий настрій, образливість,
що негативно впливає на формування міжособистісних контактів.

У акцентуйованих особистостей також більш високі показники
соціальної домінантності та частіше завищена самооцінка, що знижує їх
соціальний статус та викликає незадоволеність соціально-психологічною
атмосферою в учбовому колективі.

У групі високого рівня здоров’я краще розвинуті також вольові
якості. У зв’язку з чим у цих юнаків та дівчат пізніше наступає фізична і
нервова втома, що має велике значення у змагальному та тренувальному
процесах. Доведено також, що ціннісні орієнтації низькоакцентуйованих
респондентів реалізуються більш повно, ніж високоакцентуйованих.

Нами вивчалась також проблема впливу мікросередовища на
появу відхилень у здоров’ї молоді. Установлено, що відмінності між
низько і високоакцентуйованими особистостями проявляються перш за
все при оцінці сімейних відносин. Так за даними дослідження акцентуації
мають на 15% більше обстежуваних, що виросли у неповних сім’ях, проти
групи яка виховувалась з батьком і матір’ю. Студенти, які виросли без
одного з батьків, більш тривожні, неврівноважені, егоцентричні, вибухові,
екзальтовані. Насторожує також той факт, що спілкування в сім’ї негативно
оцінили 27% опитуваних по вибірці в цілому. Незахищеність і емоційний
дискомфорт сприяють формуванню негативних рис характеру та
конфліктності, а іноді незахищеності, неврівноваженості і тривожності.

Дефектними чинниками в системі сімейних відносин є: гіперопіка
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і гіпоопіка батьків (відповідно 20% і 15,3% респондентів вказали цей
фактор); низький рівень матеріальної забезпеченості сім’ї (72%); наявність
внутрішньосімейних конфліктів (29,4%); психічні і нервові розлади та
алкоголізм родичів (3,3%). У опитуваних, які виросли у неблагополучних
сім’ях, спостерігається низька концентрація уваги, втома, знижена
працездатність, екзальтованість (r = 0,480), психастенія (r = 0,440),
невпевненість у собі (r = 0,390), агресивність (r = 0,420), неадекватніть
самооцінки (r = 0,480), тривожність (r = 0,280).

В групі посиленого психологічного контролю повинні
знаходитися юнаки та дівчата, батьки яких мають потяг до алкоголю,
оскільки 77,5% з них відчувають постійну напругу у стосунках з
оточуючим середовищем. Для цієї категорії студентів характерні високий
рівень нейротизму, нестриманість, тривожність, схильність до агресії.

Велика роль у формуванні психічного здоров’я особистості
відводиться вищому навчальному закладу. Проаналізуємо чинники, які
безпосередньо пов’язані з процесом адаптації студента і впливають на
його психічний і фізичний стан. Перш за все у дослідженні виявлено
значну групу обстежуваних не готових до складної інтелектуальної
діяльності, притаманній вищій школі. Так по вибірці в цілому 24,8%
респондентів вказують на учбову перевантаженість і труднощі при
засвоєнні матеріалу; 34% - підкреслюють постійну перевтому; для 38% -
іноді притаманна низька інтелектуальна працездатність. Така ситуація
негативно впливає на виконання індивідом соціальної ролі, рівень його
адаптованості, соціометричний статус в групі та задоволеність
міжособистісними відносинами, що призводить до значних особистісних
деформацій.

За результатами кореляційного аналізу низький статус студента
у системі ділових і неформальних відносин викликає депресивні реакції
(r = 0,504), високу емотивність (r = 0,380), негативізм (r = 0,320), агресію
(r = 0,420). У свою чергу, низький статус у системі міжособистісних
контактів мають респонденти акцентуйовані по демонстративному та
неврівноваженому типах, що свідчить про їх несумісність з членами групи,
нездатність до координації зусиль. Таким чином, як бачимо, стан
психічного здоров’я детермінується широким колом соціальних чинників,
які охоплюють функціональну структуру сім’ї і вищого навчального
закладу.

Висновки. З метою корекції акцентуйованих рис характеру нами
проводилось психологічне консультування та психотренінги, що не тільки
формує інтелектуальні задатки і здібності, але й сприяє розвитку
комунікативних властивостей особистості. В своїй психологічній практиці
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ми використовували групову психокорекцію, у зв’язку з чим інтерпретація
психолога сприймається в контексті вражень інших членів групи.
Основними методами групової корекції виступили: групова дискусія,
психомалюнок, програванні рольових ситуацій, психодрама. Як показав
аналіз в результаті психокорекційної роботи покращувалась соціальна
компетенція учасників тренінгу, розвивались сензитивні здібності,
необхідні для сприймання навчальної інформації, засвоювалися навички
спілкування та уміння управляти комунікативними процесами. На основі
знань, отриманих в психотренінгу студенти вчилися бачити деструктивні
тенденції своєї поведінки та виробляти здатність психологічного захисту.

Перспективи подальших досліджень. Одним з важливих
практичних завдань, які вимагають невідкладного рішення є корекція
нервово-психічних відхилень у структурі особистості сучасної
студентської молоді. В пошуках нових технологій вузівської освіти сучасна
психологія орієнтується на самоцінність особистості студента, його
психічний та фізичний розвиток.
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ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ У
СПОРТИВНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
Іванов О.В., Іванченко Ю.М.

Донецький національний технічний університет

Анотація. У статті розглядаються напрямки оптимізації розподілу фінансових
потоків у конкретній спортивній організації за допомогою математичних методів.
Застосування математичної моделі проілюструвало, що показник ефективності
діяльності організації може зрости при правильному розподілі коштів.
Ключові слова: рівняння регресії, напрямки фінансування, показник ефективності
роботи.
Аннотация .  В  статье рассматриваются  направления  оптимизации
распределения финансовых потоков в конкретной организации с помощью
математических методов. Математическая модель показала, что показатель
эффективности работы может быть улучшен при правильном распределении
средств.
Ключевые слова: уравнение регрессии, направления финансирования, показатель
эффективности.
Annotation. Ivanov O., Ivanchenko Yu. The optimisation of finance dividing in a sporting
organisation. In this article there is the analysis of financial streams optimisation in a
concrete organisation with the help of mathematical methods. The using of mathematical
model illustrated, that the showing of organisation’s work efficiency could be improved
by the conditions of right money distribution.
Key words: regressive equation, financial streams, showing of organisation’s work
efficiency.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та
публікацій. Ефективність діяльності будь-якої організації, в тому числі
спортивної, вимірюється відношенням витрат до отриманого результату
[1]. Тому має сенс розглянути, як зміна у розподілі фінансування може
вплинути на результати діяльності організації у напрямку її оптимізації.
Ця задача може бути вирішена за допомогою математичних методів. У
якості конкретного прикладу була розглянута діяльність Управління з
питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації.
Управління з  питань фізичної  культури та  спорту Донецької
облдержадміністрації (далі Управління) є керівним і координуючим
центром регіону в системі підготовки спортсменів.

Дослідження здійснене згідно плану науково-дослідної роботи
Донецького національного технічного університету.

Мета. Визначення напрямків оптимізації розподілу фінансових
потоків у конкретній спортивній організації за допомогою математичних
методів.

Методи і організація  дослідження . Використовувалися
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теоретичний аналіз і методи математичної статистики. Основним
показником, що характеризує ефективність роботи Управління є кількість
переможців і призерів на усіх рівнях змагань, починаючи з обласних і
закінчуючи чемпіонатами світу. Величина цього показника залежить від
ряду факторів. Серед основних: кількість осіб, що займаються усіма
видами спортивної діяльності; кількість осіб, що займаються спортом;
кількість дитячо-юнацьких шкіл (ДЮСШ) і шкіл вищої спортивної
майстерності (ШВСМ); кількість закладів олімпійського резерву.
Звичайно, існує ряд інших факторів, що впливають на динаміку
результативного фактору, але дані фактори виділені тому, що Управління
в змозі ними керувати.

На основі статистичних даних за цими показниками ми можемо
побудувати рівняння регресії, яке б відображало залежність результативної
ознаки від факторних ознак. У нашому випадку рівняння прийме
наступний вигляд (формула 1):

Y=a0+a1x1+a2x2+ a3x3+a4x4 , де                                             (1)
Y – кількість переможців і призерів;
a0 – вільний член;
a1, a2, a3, а4 – коефіцієнти при x1, x2, x3, x4;
x1, x2, x3, x4 – кількість осіб, що займаються усіма видами
фізкультурно-оздоровчої роботи; кількість осіб,  що
займаються спортом; кількість осіб, що займаються у ДЮСШ
і ШВСМ; кількість осіб, що займаються у школах та
училищах олімпійського резерву відповідно.

Для визначення коефіцієнтів a0, a1, a2, a3, а4 необхідно розв’язати
рівняння регресії. Вихідні дані для цього наведені таблиці 1.

Таблиця 1
Значення факторних ознак за 2000-2002 рр.
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При розв’язанні рівняння регресії має наступний вигляд (формула
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2):
Y= 0,00172x1+ 0,00145x2 + 0,00696x3 + 0,0473x4 - 403,422                         (2)

З рівняння видно, що кількість переможців і призерів найбільш
залежить від показника кількості осіб, що займаються в школах і училищах
олімпійського резерву. Вільний член показує, що кількість переможців і
призерів буде менша, ніж потенційна на 403,422. І це дійсно так, адже не
всі обдаровані спортсмени стають чемпіонами.

За допомогою рівняння регресії можна скласти задачу, і при
вирішенні її симплекс-методом знайти оптимальне рішення, при якому
результуюча ознака буде максимальна. До рівняння регресії додамо
обмеження і отримаємо задачу на максимум, яку вирішимо симплекс-
методом. Обмеженнями у даному випадку будуть різні напрями
державного фінансування фізичної культури і спорту, адже ж має сенс
стверджувати, що саме фінансування є головною умовою росту усіх інших
показників. Для рішення задачі виділимо наступні напрями фінансування:
підтримання спортивних споруд; підготовка до олімпійських ігор;
проведення місцевих і обласних заходів; фінансування дитячо-юнацьких
спортивних шкіл. Останній пункт має особливе значення, тому що ДЮСШ
мають велике значення для розвитку спорту.

Розподілення коштів наведемо у вигляді таблиці (табл. 2).
Таблиця 2

Розподіл коштів за напрямами фінансування
  x 1  x 2  x 3  x 4  О б м е ж е н н я ,  г р н  
П ід т р и м а н н я   
с п о р т и в н и х  с п о р у д  0 ,2 5  0 ,2 5  0 ,2 5  0 ,2 5  4 2 8 7 3 4 4

П ід г о т о в к а  д о   
О л ім п ій с ь к и х  і г о р    0 ,3    0 ,7  1 4 4 8 4 0

П р о в е д е н н я  м іс ц е в и х  і   
о б л а с н и х  з а х о д і в  0 ,2 5  0 ,2 5  0 ,2 5  0 ,2 5  1 2 4 9 0 8 0

Ф ін а н с у в а н н я  Д Ю С Ш      1    5 0 7 1 7 4 8

Таким чином, маємо наступну задачу на максимум (формула 3):
Y= 0,00172x1+ 0,00145x2 + 0,00696x3 + 0,0473x4 - 403,422 → max    (3)

0,25x1+ 0,25x2 + 0,25x3 + 0,25x4 ≤  4287344;
                              0,3x2  + 0,7x4   ≤  144840;
0,25x1+ 0,25x2 + 0,25x3 + 0,25x4 ≤ 1249080;
                                               1x3  ≤ 5071748;
                                               x1,x2 ,x3,x4 ≥ 0.
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Результати дослідження та їх обговорення. Вирішимо задачу
симплекс-методом і отримаємо рішення (табл. 3).

Таблиця 3
Рішення задачі

X 1 = 0  X 2 = 0  X 3 = 4 7 8 9 4 0 6  X 4 = 2 0 6 9 1 4 ,3  
Y = 4 2 7 1 7,8 8 7 5        

П ідтрим анн я  спорти вн их  
споруд  1 2 4 90 8 0      
П ідготовка  до   
О л ім п ійсь ких  ігор  1 4 4 8 4 0    
П роведення  м ісцеви х  і 
обласни х  заход ів  1 2 4 90 8 0    
Ф інансуванн я  ДЮ СШ  4 7 8 9 4 0 5 ,7 1    

Звідси, максимальна кількість переможців і призерів = 42717 чол.
досягається за наступних умов:

- кількість осіб, що займаються в ДЮСШ і ШВСМ повинна
дорівнювати 4789406 чол.;

- кількість осіб, що займаються в СДЮШОР і УОР дорівнює
206914,3 чол.;

- фінансування розподіляється за напрямами згідно даних табл. 3.
Але за цих умов кількість охоплених усіма видами фізкультурно-

спортивної діяльності і кількість осіб, що займаються спортом дорівнюють
0. Тобто, якщо приділяти увагу тільки спорту вищих досягнень і прагнути
тільки до збільшення кількості призерів до занепаду приходить масовий
спорт, що є дуже негативним явищем, бо саме масовий спорт визначає
рівень здоровўя нації. Подивимось, як зміниться ситуація, якщо підвищити
фінансування на 30, 50, 80, 100%. Рішення за умов зміни обмежень
складатимуть такі значення (табл. 4).

Висновки. З таблиці видно, що підвищення фінансування призведе
до росту кількості переможців і призерів, але не змінить ситуацію з
масовим спортом. Відмітимо, що отримані дані не враховують, наприклад
зміни рівня народжуваності чи кількості населення, бо результати рішення
– це абстрактна математична модель, але вона достовірно відображає
існуючі тенденції. На основі наведених даних можна зробити висновки:

- темпи росту кількості переможців і призерів дорівнюють темпам
росту фінансування;

- за умов, що існують при підвищенні фінансування показники
масового спорту залишилися незмінними (рівними 0).
Ці висновки свідчать про те, що розподіл коштів Управління треба

змінювати. Адже, хоч кількість переможців і призерів і свідчить про
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Таблиця 4
Рішення моделі за умов зміни обмежень

Підвищення фінансування на 30% 
X1=0 X2=0 X3=6226227 X4=268988 

Y=55654,28033    
Підтримання спортивних  
споруд 1623804   
Підготовка до Олімпійських  
ігор 188292   
Проведення місцевих і  
обласних заходів 1623804   
Фінансування ДЮСШ  6226227,429   

Підвищення фінансування на 50% 
X1=0 X2=0 X3=7184108 X4=268988 

Y=64278    
Підтримання спортивних  
споруд 1873620   
Підготовка до Олімпійських  
ігор 217260   
Проведення місцевих і  
обласних заходів 1873620   
Фінансування ДЮСШ  7184108,6   

Підвищення фінансування на 80% 
X1=0 X2=0 X3=8606930 X4=372445 

Y=77117    
Підтримання спортивних  
споруд 2244844   
Підготовка до  
Олімпійських ігор 260712   
Проведення місцевих і  
обласних заходів 2244844   
Фінансування ДЮСШ  8606930,3   

Підвищення фінансування на 100% 
X1=0 X2=0 X3=9578811 X4=413828 

Y=85839    
Підтримання спортивних  
споруд 2498160   
Підготовка до Олімпійських  
ігор 289680   
Проведення місцевих і  
обласних заходів 2498160   
Фінансування ДЮСШ  9578811,4   
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ефективність роботи Управління, але мета державних органів управління
спортом – це розвиток масового спорту на тому ж рівні, що й спорту
вищих досягнень.

Рішення математичної  моделі  проілюструвало,  що це
взаємовиключні цілі, тобто якщо зосередити увагу на одному, у занепад
прийде інше. Тому видається доцільним запропонувати введення моделі
роздільного управління спортом, при якій спортом вищих досягнень і
масовим спортом керуватимуть різні структури.

На прикладі Управління з питань фізичної культури та спорту було
визначено, що перерозподіл фінансування може призвести до значного
росту показників ефективності діяльності організації. Дана математична
модель може стати алгоритмом для планування напрямів фінансування і
прогнозування значень результативних ознак як для Управління, так і для
інших спортивних організацій.

Подальші дослідження слід направити на вивчення інших
проблем оптимізації розподілу фінансових потоків у спортивній
організації.
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Постановка проблеми.  Аналіз останніх досліджень і
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публікацій.  Зміцнення здоров’я,  підвищення рівня фізичної
підготовленості людей, залучення їх до здорового способу життя, сьогодні
є однією із найбільш гострих проблем соціальної політики. Особливого
значення це набуває для школярів – найбільш критичної групи населення,
в якій закладаються основи майбутнього здоров’я і процвітання нації.

Проте численні факти викликають тривогу за здоров’я молодого
покоління. Спеціалісти констатують, що під час вступу до школи
різноманітні відхилення у стані здоров’я має кожна третя-четверта дитина,
а до кінця навчання у 9-му класі – кожен другий учень. Стан здоров’я
сучасних школярів викликає велике занепокоєння і через те, що у 10-
20% у школярів виявлено надлишкову вагу тіла; у 20-40% – порушену
поставу; дефекти зору і нервово-психічні відхилення – у 50% учнів. Окрім
того, 50-60% школярів схильні до частих захворювань. Кількість
“абсолютно здорових” випускників шкіл, за даними різних фахівців, в
останні роки становить від 5 до 25%. Серед випускників загальноосвітніх
шкіл 40% мають хронічні захворювання, кожний третій юнак у 1997 році
за станом здоров’я не був призваний на військову службу. Рівень розвитку
рухових якостей у більшості випускниць середньої школи залишається
низьким і не відповідає вимогам, які висуває суспільство до фізичної
підготовленості молоді.

Результати наукових досліджень свідчать, що вже у 7-8-х класах
у розвитку моторики дівчат спостерігається деяка стабілізація, яка в
наступні роки схильна до регресивних змін.

З урахуванням сказаного доцільно вважати, що стабілізація й
пониження до кінця навчального року показників фізичної підготовленості
у дівчат-старшокласниць обумовлені низькою ефективністю методики
оздоровчої спрямованості фізичного виховання, розвитку рухових якостей
на уроках фізичної культури, яка традиційно склалася в масовій практиці
шкіл.

Незважаючи на те, що результати фізичної підготовки школярок
уже давно змушують спеціалістів критично ставиться до організації і
методів навчального процесу, емпіричні підходи вчителів-практиків
незмінно зберігаються. Дослідженнями встановлено, що найчастіше
причиною різноманітних відхилень у фізичному розвитку і стані здоров’я
школярів є недостатня рухова активність, яка прогресує з кожним роком.
Необхідно зазначити, що на сьогодні відсутні науково обґрунтовані
рекомендації щодо режиму рухової активності (уроки фізичної культури
компенсують її лише на 11-13%); не встановлено її обсяги залежно від
статі, віку, фізичного стану школярів; не виявлено ефективних форми,
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засобів і методи збільшення обсягів рухової активності.
Робота виконана за планом НДР Львівського державного

інституту фізичної культури.
Об’єкт дослідження – фізична підготовленість школярок.
Предмет дослідження  – визначення вихідних даних

морфофункціональних особливостей школярок 15-16 років.
Робоча гіпотеза: передбачалося, що вивчення вихідних даних

морфо-функціональних особливостей дівчат 15-16 років, які бажають
займатися спортивною аеробікою, стане передумовою розробки програми
занять, спрямованих на удосконалення загальної фізичної підготовленості.

Мета роботи – визначити вихідні дані морфофункціонального
стану школярок 15-16 років.

Мета визначила такі завдання дослідження:
1. Проаналізувати та узагальнити за літературними джерелами

досвід роботи вітчизняних і закордонних фахівців і науковців з проблем
фізичної підготовленості школярок.

2. Вивчити фізичний розвиток, функціональну і  рухову
підготовленість школярок 15-16 років.

Мета  та  завдання були реалізовані  такими методами
дослідження:

- аналіз і узагальнення науково-методичної літератури;
- констатуючий педагогічний експеримент;
- педагогічні спостереження;
- медико-біологічні методи;
- математико-статистичні методи.
Дослідження були проведені  на  базі  Старосинявської

загальноосвітньої школи №1 Хмельницької області. До дослідження було
залучено дівчат 15-16 років у кількості 64 особи. Всі дівчата за станом
здоров’я віднесені до основної медичної групи і раніше не займалися
спортом.

Основні результати досліджень. Науковими дослідженнями
доведено тісний взаємозв’язок фізичного розвитку і  рухової
підготовленості. Останні 15 років, у зв’язку з несприятливими соціально-
економічними й екологічними умовами, значною мірою негативно
позначилися на фізичному стані дітей шкільного віку. Тому отримані
раніше дані про фізичний розвиток старшокласниць потребують
доповнення і уточнення.

У ході перевірки цього положення отримано показники фізичного
розвитку дівчат 15-16 років.
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Таблиця 1
Показники фізичного розвитку дівчат 15-16 років

В ік  n  M x    ±    S m x  t  P  

Д о вж и н а  т іла  
1 5  3 2  1 6 2 ,3     5 ,4 3  
1 6  3 2  1 6 4 ,8     5 ,1 8  

 
0 ,3 3  

 
>  0 ,0 5  

М а са  т іла  
1 5  3 2  5 2 ,4      4 ,6 7  
1 6  3 2  5 5 ,8      5 ,2 3  

 
0 ,4 9  

 
>  0 ,0 5  

О кр уж н іст ь  г р уд н о ї  к л іт к и  
1 5  3 2  8 3 ,7      3 ,5 6  
1 6  3 2  8 8 ,6      3 ,9 2  

 
0 ,9 2  

 
>  0 ,0 5  

Як свідчать дані таблиці 1, довжина тіла у дівчат у віці від 15 до
16 років змінюється на 2,5 см, маса тіла – на 3,4 кг, окружність грудної
клітки – на 4,9 см.

Співставлення отриманих результатів  з  регіональними
оціночними таблицями центральної зони України з фізичного розвитку
показало відсутність істотних розбіжностей (Р > 0,05).

Для характеристики функціонального стану дівчат 15-16 років
нами обрано показники серцево-судинної  і  дихальної  систем .
Аналізувалися показники частоти серцевих скорочень, артеріального
тиску та життєвої ємності легень.

При зіставленні середніх даних життєвої ємності легень
установлено,  що за  своїм  обсягом  вона  у дівчат 15-16 років
Старосинявського району вона відповідає загальним і оціночним
критеріям, які характеризують цю вікову популяцію. Проте, як свідчать
дані таблиці 2, у дівчаток від 15 до 16 років ЖЄЛ незначною мірою
погіршується – на 156 смі.

Вікова динаміка мінімального і максимального артеріального
тиску у дівчат 15-16 років, яка подана в таблиці 3, свідчить про зростання
його від 15 до 16 років, що пояснюється нормальними віковими змінами.
Щодо серцевих скорочень, то в середньому ЧСС у дівчат 15 років дорівнює
80,6 уд/хв, у 16 років вона збільшується на 5,5 уд/хв.

У всіх випадках рівень вірогідності > 0,05.
Для вирішення завдань констатуючого етапу педагогічного

експерименту й об’єктивної оцінки рівня розвитку основних рухових
якостей нами досліджено фізичну підготовленість школярок 15-16 років.

Для вивчення фізичної підготовки ми використали Державні
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тести, за допомогою яких можна визначити найбільш важливі рухові якості
старшокласниць цього віку -– швидкість, силу, витривалість, спритність
і гнучкість.

Таблиця 2.
Показники функціонального стану школярок 15-16 років

В ік  n  M x    ±    S m x  t P  

Ж ит т є ва  єм н іс т ь  ле ге н ів  (см ³ )  
1 5  3 2  2 8 9 0      1 6 4  
1 6  3 2  2 7 3 4      2 6 4  

 
0 ,7 5  

 
>  0 ,0 5  

А рт ер іа л ьн и й  т и с к  д іа ст о л іч н и й ,  м м  рт .  ст .  
1 5  3 2  6 4 ,4      4 ,4 5  
1 6  3 2  6 6 ,6      4 ,4 3  

 
0 ,5 1  

 
>  0 ,0 5  

А рт ер іа ль н и й  т и с к  си ст о л іч н и й , м м  рт .  ст . 
1 5  3 2  1 0 6 ,8      8 ,6 7  
1 6  3 2  1 0 8 ,6      7 ,2 7  

 
0 ,4  

 
>  0 ,0 5  

Ч а ст от а  с е р ц е в и х  с к о р о ч е н ь  (п у л ь с  за  1  х в . ) , у д /х в .  
1 5  3 2  8 0 ,6      4 ,2 1  
1 6  3 2  8 6 ,2      5 ,2 3  

 
1 ,0 8  

 
>  0 ,0 5  

Таблиця 3
Оцінка рівня розвитку фізичних якостей школярок 15-16 років за

Державними тестами (у балах)
В і к о в і   г р  у  п  и 

15 років 16 років 
 

Показники фізичної  
підготовленості результат оцінка результат оцінка 

Швидкість (біг 100 м, с) 16,6 - 16,7 3 
Витривалість (біг 1500 м 
хв., с) 

8,72 2 9,8 - 

Швидкісно-силові якості  
(стрибок у довжину з місця, см) 

164,4 3 168,7 3 

Згинання і розгинання рук  
в упорі лежачи, к-ть раз 

4,72 2 4,1 2 

Спритність (біг 4 х 9 м, с) 11,8 3 12,3 2 
Гнучкість (нахил тулуба  
вперед сидячи, см)  

12,8 2 13,9 3 

Швидкість бігу на 100 м у дівчат 15 років становить 16,6 с, а у
16-річних – 16,7 с, що свідчить про зниження швидкісних можливостей
дівчат із віком. Для визначення витривалості ми використали біг на 1500
м. У дівчат 15 років цей показник вищий, ніж у дівчат 16 років, і становить
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у 15-річних 8,72 хв., у 16-річних – 9,08 хв. Для визначення м’язової сили
рук ми використали тест зі згинання і розгинання рук в упорі лежачи.
Отримані результати свідчать про перевагу у цьому показнику дівчат 15
років: 4,72 проти 4,1 рази. У всіх випадках рівень вірогідності > 0,05.

Аналогічна картина спостерігається і за іншими показниками
фізичної підготовленості.

Певний інтерес викликає зіставлення рівень фізичної
підготовленості дівчат 15-16 років з державними вимогами до розвитку
фізичних якостей викладеними у “Державних тестах і нормативами оцінки
фізичної підготовленості населення України”.

Аналіз отриманих результатів відповідно до вимог Державних
тестів дозволив встановити низький рівень вихідних даних фізичної
підготовленості школярок 15-16 років, що свідчить про завищені вимоги
до розвитку основних фізичних якостей школярок цього віку;
непосильними результатами за якими виявилися для дівчат 15 років
тестові вимоги на витривалість, силу і гнучкість, у 16 років – на спритність
і силу, оцінені у 2 бали.

Таким чином, нами встановлено вихідні дані функціональних
можливостей школярок 15-16 років, які не відповідають регіональним
нормативним вимогам і, в переважній більшості, відповідають Державним
тестам на оцінку „3”, що потребує розробки ефективних програм
підвищення фізичної підготовки та рівня здоров’я школярок.

Подальші дослідження необхідно направити на вивчення інших
проблем фізичної підготовленості школярок 15–16 років, відібраних для
занять спортивною аеробікою.
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Анотація. Проведений порівняльний експеримент виявив позитивний вплив
тренувальної програми, складеної на основі рухливих ігор і ігрових вправ, на
показники фізичної і технічної підготовленості баскетболістів  етапу початкової
підготовки.
Ключові слова: баскетбол, тренувальний процес, рухливі ігри, експеримент.
Аннотация. Букова Людмила, Кровяков Владимир. Исследования возможности
использования подвижных игр в учебно-тренировочном процессе баскетболистов
на этапе начальной подготовки. Проведенный сравнительный эксперимент
обнаружил положительное влияние тренировочной программы, составленной на
основе подвижных игр и игровых упражнений, на показатели физической и
технической подготовленности баскетболистов  этапа начальной подготовки.
Ключевые слова: баскетбол, тренировочный процесс, подвижные игры,
эксперимент.
Annotation. Bykova L., Krovyakov V. The investigation of possible usage of motor
games in basketball players’ educational training process at the preliminary stage.
Organized comparative experiment has found the positive influence of the burn-in
program, formed on base of the rolling plays and playing exercises, on factors physical
and technical preparedness basketball player stage of initial preparation.
Key words: basketball, burn-in process, rolling plays, experiment.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та
публікацій. Важливою проблемою сучасного баскетболу є оптимізація
тренувального процесу на основі широкого пошуку методів і засобів, що
визначають його ефективність. У спортивній підготовці доцільність
застосування визначеного методичного підходу визначається, насамперед,
позитивним впливом його на ріст спортивних досягнень.

Саме з цих позицій варто підходити до застосування рухливих
ігор, що у сполученні з іншими спеціальними засобами підвищують
ефективність тренування [2, 4, 5, 6, 7]. У той же час відсутні дослідження,
спрямовані на виявлення використання в тренувальному процесі
оптимального сполучення рухливих ігор з іншими засобами навчання  в
залежності від рівня майстерності, конкретних педагогічних задач.

Виходячи з вищевикладеного, метою  дослідження з’явилося
виявлення доцільності  використання рухливих ігор в  учбово-
тренувальному процесі баскетболістів на етапі початкової підготовки.

Дослідження здійснене згідно плану науково-дослідної роботи
Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського.
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У роботі були поставлені наступні задачі:
1. Використовуючи дані доступної літератури,  відібрати

методичні прийоми, рухливі ігри, ігрові вправи і розробити тренувальну
програму, спрямовану на підвищення рівня фізичної і технічної
підготовленості баскетболістів 2-го року навчання в групах початкової
підготовки.

2. Перевірити ефективність розробленої програми в
порівняльному експерименті.

Організація та методика дослідження. В експерименті взяли
участь 36 баскетболістів ДЮСШ 2-го року навчання групи початкової
підготовки (12 років, ІІІ юнацький розряд). Дослідження проводилося в
два етапи, терміни його проведення склали 3 місяці.

На першому етапі був проведений аналіз літературних джерел з
метою узагальнення існуючих результатів досліджень, спрямованих на
розробку тренувальної програми. Було проведене тестування фізичної і
технічної підготовленості спортсменів.

На другому етапі дослідження був проведений порівняльний
експеримент.

Критерієм оцінки ефективності навчання спортсменів були тести
для оцінки фізичної і технічної підготовленості баскетболістів відповідно
до навчальної програми. Фізична підготовленість оцінювалася за
наступними параметрами: біг на 20 м, човниковий біг 4 х 10 м;  технічна
- 10 штрафних кидків, передача м’яча на точність, ведення м’яча вперед
- назад, передачі м’яча правою і лівою рукою [3].

Отримані результати були оброблені методом математичної
статистики.

Основні результати дослідження. Проведений нами аналіз
літературних даних про ефективність впливу рухливих ігор на рівень
технічної майстерності і фізичну підготовленість баскетболістів в існуючій
системі тренування свідчить про недостатність інформації.  Тому було
поставлене основне питання дослідження: чи зробить позитивний вплив
на підвищення рівня фізичної і технічної підготовленості юних
баскетболістів спеціально розроблена програма. З цією метою був
проведений порівняльний експеримент.

Одна група баскетболістів (контрольна - КГ) тренувалася за
звичайною методикою. Зміст занять в експериментальній (ЕГ) групі
відрізнялося від змісту занять у КГ тим, що в тренувальний процес  була
включена підготовлена тренувальна програма з урахуванням задач
конкретного етапу спортивного тренування. Вона займала 35-40 хвилин
тренувального часу в занятті три рази в тиждень. Усі вправи ( рухливі



80

ігри й ігрові вправи) представляли дві групи: вправи, спрямовані на
удосконалювання технічної підготовленості, і вправи на розвиток
швидкісного потенціалу. Співвідношення ігрових засобів і строго
регламентовані вправи у фізичній і техніко-тактичній підготовці
баскетболістів відповідали рекомендаціям З.Г. Ахмерова, Е.М. Геллера,
Г.Л. Островського [1]. У першу групу входили наступні рухливі ігри й
ігрові вправи : “Круговорот”, “Пятнашки”, “ Перший - другий”,
“Перегонки”, “ Віддав - прийняв - забив”, “ Штрафні кидки”; у другу
групу : “ Естафети по колу”, “Ривки”, “Нерівна” і ін. Методичний зміст
занять був спрямований на навчання й удосконалювання ігрових прийомів
і відповідав основним документам планування [ 3 ]. Експеримент проходив
три місяці, охоплюючи етап заглибленого освоєння й удосконалювання
рухових навичок.

Перед початком і по закінченню педагогічного експерименту всі
учасники були піддані обстеженню.

Результати тестування фізичної і технічної підготовленості
спортсменів КГ і ЕГ відповідали середньому балу підготовленості
баскетболістів (з оцінкою “добре” відповідно до нормативних вимог) і
вірогідно не розрізнялися.

За 3 місяці тренувальної роботи в ЕГ результат у бігу на 20 м
покращився на 5,3 %, у “човниковому” бігу 4 х10 м на 7 % (розходження
достовірні при Р<0,01). Істотне поліпшення відбулося по показниках
технічної підготовленості: на 18 % виросла результативність штрафних
кидків, на 23 % - кількість передач м’яча на 10 м, на 9,6 % кількість передач
за 1 хв., на 8 % швидкість ведення м’яча на 10 м ( зміна також достовірна
при  Р < 0,01).

У КГ показники покращилися, але достовірних змін не виявлено
(рис. 1).
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Рис. 1. Зміна показників рівня фізичної і технічної підготовленості

баскетболістів під впливом засобів тренування.
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Примітка:
А) – контрольна  група; Б) – експериментальна група
*  - результати  достовірні
1 -  біг  20 м (с);  2 – човниковий  біг (с);  3 – 10  штрафних  кидків

(кількість  разів); 4 – передача  м’яча  на  10 м  (кількість  разів);  5 –
ведення  м’яча  10 м  (с);  6 – передача  м’яча  за  1 хв. (кількість  разів).

Підводячи підсумки дослідження впливу тренувальної програми
на показники рівня фізичної і технічної підготовленості баскетболістів
2-го року навчання в групах початкової підготовки, варто визнати, що
тренувальна діяльність поліпшує показники за 3-х місячний відрізок
навчального часу. При цьому порівняння зміни показників у КГ і ЕГ
свідчить про ефективність використання спеціально розробленої
програми для підвищення рівня майстерності спортсменів.

Таким чином, варто зробити висновок про те, що застосування
рухливих ігор і ігрових вправ підсилює виборчий, спрямований вплив на
розвиток спеціальних якостей і навичок, сприяючи підвищенню
ефективності учбово-тренувального процесу баскетболістів на етапі
початкової підготовки.

Вважаємо доцільними подальші дослідження пов’язані з
використанням рухливих ігор в тренуваннях спортсменів-початківців у
ігрових видах спорту.

Література
1. Ахмеров Э.К., Геллер Е.М., Островский Г.Л. Теоретические и методические

предпосылки использования подвижных игр в подготовке спортсменов–игровиков /
/ Теория и практика физической культуры. - 1977. - № 3. – с. 22 – 24.

2. Бабушкин В.З. Подготовка юных баскетболистов. – Киев. Здоровье, 1985. – 140 с.
3. Баскетбол: Навчальна програма  для  дитячо–юнацьких  спортивних  шкіл (групи

початкової  підготовки  1-го і 2-го  років  навчання). – Київ,  1999. – 110с.
4. Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека. - М.:

ФИС, 1978. - 80 с.
5. Геллер Е.М.  Основные функции  подвижных  игр  и  проблемы  дальнейшего

внедрения в практику  физкультурного  движения  //  Теория  и  практика  физической
культуры. – 1987. - № 3. – с. 20 – 21.

6. Лесик О.В.,  Ляхова Т.П.,  Крамаренко В.И.  Использование  подвижных  игр  для
технической и тактической  подготовки  юных  волейболистов  //  Педагогіка,
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків,
1999. – № 22. – с. 17 – 19.

7. Мудрик  С.Б.  Вплив  національних  рухливих  ігор  на  розвиток  фізичних  якостей
дітей молодшого  шкільного  віку  // Педагогіка,  психологія  та  медико-біологічні
проблеми  фізичного  виховання  і спорт. – Харків,  1997. - № 6. – с. 7 –8.

Стаття надійшла 18.09.2003 р.



82

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СХИЛЬНОСТІ ЮНИХ
ЛЕГКОАТЛЕТІВ 9-10 РОКІВ ДО РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИЗНАЧЕНОГО ХАРАКТЕРУ
Науменко Василь

Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка

Анотація. За допомогою комплексної оцінки індивідуальної схильності підлітків
до рухової діяльності, експериментально доведено, що при відборі у групи
початкової підготовки спортивний результат не має вирішального значення.
Ключові слова: схильність, відбір, результат.
Аннотация. Науменко Василий. Комплексная оценка предрасположенности юных
легкоатлетов 9-10 лет к двигательной деятельности определённого характера. В
работе рассматривается вопрос индивидуальной предрасположенности юных
легкоатлетов 9-10 лет к определенному характеру двигательной деятельности при
отборе в группы начальной подготовки.
Ключевые слова: предрасположенность, отбор, результат.
Annotation. Naymenko V. The complex appressiation of 9 – 10 aged track and field
athlets to the determination of their moving activities character. With the help of complex
appreciation of individual indication of the teenagers lo moving activity it is proved
experimentally that during the choosing lo the groups of primary training a sport result
does hare decisive importance.
Key words: predisposition, selection, results.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Ефективність оцінки індивідуальних можливостей юних
спортсменів припускає ретельне вивчення рівня розвитку рухових якостей,
які в найбільшій мірі впливають на досягнення в легкій атлетиці [1].

Процес формування рухових якостей людини обумовлений не
тільки методикою тренування,  але і  визначенням  біологічних
закономірностей, які необхідно враховувати при оцінці спортивних
здібностей юних спортсменів [4]. Так, серед фізичних якостей, що
визначають досягнення високих спортивних результатів, існують
консервативні, генетично обумовлені якості і здібності, які з великими
труднощами піддаються розвитку й удосконалюванню в процесі
тренування. Ці фізичні якості і здібності мають важливе прогностичне
значення при оцінці індивідуальних можливостей юних спортсменів [2].

У науковій літературі нерідко підкреслюється необхідність
виявлення й врахування індивідуальних можливостей юних спортсменів
але системи відбору юних легкоатлетів 9-10 років в бігові види нами не
виявлено [3]. Все це й обумовило вибір нами теми дослідження і дає
підстави вважати дану проблему актуальною для сучасних критеріїв
відбору і орієнтації.
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Науково-дослідна робота за даною темою затверджена на
засіданні кафедри теоретичних основ фізичного виховання КДПІ
ім. В. Винниченка (протокол №1 від 29.08.2002 р.).

Мета розробити комплекси показників, що давали б можливість
з достатньою вірогідністю при 5% рівні значимості оцінювати схильність
юних спортсменів до тієї чи іншої рухової діяльності.

Задача дослідження: визначення оцінки схильності юних
легкоатлетів 9-10 років до тієї чи іншої рухової діяльності.

Основні результати дослідження. У ході досліджень вивчався
взаємозв’язок параметрів рухової функції зі спеціальною працездатністю
юних спортсменів. Результати досліджень указують на те, що показники
рухової функції різним чином зв’язані зі спеціальною працездатністю.

Дані, приведені в таблиці 1, свідчать про те, що компоненти
рухової функції по різному зв’язані з працездатністю в спеціальних тестах.
Величина коефіцієнтів коливається від 0,05 до 0,81.

Отримані результати по показниках специфічних здібностей,
функціональної системи енергозабезпечення і психофізіологічних
можливостей свідчать про те, що в спортсменів 9 років найбільш тісно
зв’язані з працездатністю в спеціальних тестах показники функціональної
системи енергозабезпечення, зокрема, що віддзеркалюють потужність
зазначеної системи: алактатна анаеробна потужність - 0,67; лактатна
анаеробна потужність - 0,69; аеробна потужність W кр.Вт. - 0,81.

У групі морфофункціональних показників більш тісний
взаємозв’язок спостерігається в показниках, що відбивають ваго-ростовий
індекс - 0,50 і довжину тулуба - 0,040.

У групі показників, що відображають стан специфічних
здібностей, спостерігається більш низький взаємозв’язок зі спеціальною
працездатністю (вибухова сила - 0,10; аеробна витривалість - 0,27;
швидкісні здібності - 0,34).

У таблиці 2 проведені кореляційні зв’язки між досліджуваними
параметрами рухової функції і працездатністю юних легкоатлетів 10 років
у спеціальних тестах. Для даної групи статистично достовірними можна
вважати коефіцієнти кореляції, якщо їхні абсолютні величини не менш
0,20.

Дані, приведені в таблиці 2, свідчать про те, що параметри рухової
функції юних спортсменів 10 років по різному зв’язані з працездатністю
в спеціальних тестах. Величина коефіцієнта кореляції коливається в межах
0,07 - 0,55.

Висновки:
1. Отримані дані дозволяють зробити висновок про те, що
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Таблиця 1.
Взаємозв’язок (r) показників, що характеризують різні сторони

рухової функції юних легкоатлетів 9 років із працездатністю в тестах
(n=90).

Працездатність  
у тестах Фактори Показники 

Швидкісно
-силова Витривалість 

Середня  
величина 
коефіцієнт
а кореляції 

1 2 3 4 5 
Ріст 289 328 308 
Вага 364 299 331 
Ваго-ростовий 
індекс 

484 532 508 

Довжина ніг 218 236 227 
Довжина тулуба 393 419 406 
Співвідношення 
довжини ніг до  
довжини тулуба 

-378 -242 310 

ОГК у спокої 378 201 289 

Морфофункціональні 
показники 

ЕГК 215 138 353 
Специфічні здібності 

Вибухова  
сила 

Стрибок у 
довжину з місця 
(см) 

115 094 104 

Аеробна витривалість 6-ти хвилинний 
біг 

112 442 277 

Швидкісні здібності Біг 30 м 342 545 443 
Психофізіологічні можливості 

ПЧ  10 с 201 051 126 
ПЧ  30 с 464 374 419 

Комплексні 
спеціалізовані 
сприйняття ПЧВРЗ 134 037 085 

Т.-т. 10 с 321 173 247 Рухливість 
Рефлексоместрія  -312 -168 240 

Сила НС Т.-т. 30 з 287 267 277 
Показники функціональної системи енергозабезпечення 

АЛАП Вт 703 656 679 
АЛАП Вт/кг 702 644 673 
ЛАП Вт 708 680 694 

Анаеробна  
потужність 

ЛАП Вт/кг 581 658 619 
ЧСС Макс. 052 -417 234 
W кр.Вт 685 937 811 
W кр.Вт/кг 634 937 785 

Аеробна  
потужність 

ЖЄЛ після  
роботи 152 113 132 
ЧСС спокій 104 343 223 Економічність 
ЖЄЛ спокій 154 112 133 

Рухливість 
Час відновлення 
ЧСС до 120 
уд./хв. 

358 -076 217 



85

Таблиця 2.
Взаємозв’язок (r) показників, що характеризують різні сторони
рухової функції юних легкоатлетів 10 років із працездатністю в

тестах (n=90).
Працездатність  
у тестах Фактори Показники 

Швидкісно
-силова Витривалість 

Середня  
величина 
коефіцієнт
а кореляції 

1 2 3 4 5 
Ріст 628 322 475 
Вага 698 409 553 
Ваго-ростовий 
індекс 

695 404 549 

Довжина ніг 725 097 411 
Довжина тулуба 247 204 225 
Співвідношення 
довжини ніг до  
довжини тулуба 

547 073 310 

ОГК у спокої 591 271 431 

Морфофункціональні 
показники  

ЕГК 182 -425 303 
Специфічні здібності 

Вибухова  
сила 

Стрибок у 
довжину з місця 
(см) 

232 -269 250 

Аеробна витривалість 6-ти хвилинний 
біг 

062 088 075 

Швидкісні здібності Біг 30 м 102 242 172 
Психофізіологічні можливості 

ПЧ  10 с 165 432 298 
ПЧ  30 с 775 095 435 

Комплексні 
спеціалізовані 
сприйняття ПЧВРЗ -217 069 143 

Т.-т. 10 с 125 -256 190 Рухливість 
Рефлексоместрія 359 225 292 

Сила НС Т.-т. 30 з 152 412 282 
Показники функціональної системи енергозабезпечення 

АЛАП Вт 869 117 493 
АЛАП Вт/кг 793 105 449 
ЛАП Вт 846 171 508 

Анаеробна  
потужність 

ЛАП Вт/кг 818 150 484 
ЧСС Макс. 152 047 099 
W кр.Вт 204 904 556 
W кр.Вт/кг -067 909 488 Аеробна  

потужність 
ЖЄЛ після   
роботи  613 119 366 

ЧСС спокій  143 232 188 Економічність 
ЖЄЛ спокій 613 119 366 

Рухливість 
Час відновлення 
ЧСС до 120 
уд./хв. 

236 061 149 
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інтегральний показник має достатню інформативність для
оцінки індивідуальних можливостей юних легкоатлетів 9-
10 років.

2. При відборі юних легкоатлетів у групи початкової підготовки
спортивний результат не має вирішального значення.

Практичні рекомендації:
Якщо у всіх легкоатлетів більш високим був інтегральний

показник швидкісно-силових здібностей, то такі спортсмени можуть
успішно тренуватися на спринтерських дистанціях. Якщо ж у юних
легкоатлетів більш високим був інтегральний показник витривалості, то
такі юні спортсмени можуть успішно тренуватися на стаєрських
дистанціях.

Якщо ж інтегральні показники не мають вираженого
розходження і знаходяться на високому чи вище середнього рівня, то такі
юні спортсмени з успіхом можуть займатися бігом на середні дистанції.

Подальші дослідження слід направити на вивчення інших
проблем комплексної оцінки схильності юних легкоатлетів 9-10 років до
рухової діяльності визначеного характеру.
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ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТРИБУНІВ
У ВОДУ 5-7 РОКІВ
Микитчик Ольга

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотація. У статті наведені результати діагностики фізичного розвитку хлопців -
стрибунів у воду 5-7 років за їх антропометричними та функціональними
показниками кардіо–респіраторної системи, а також показниками фізичної
працездатності серця.
Ключові слова: фізичний розвиток, показники кардіо-респіраторної системи.
Аннотация. Мыкытчык Ольга. Оценка физического развития прыгунов в воду 5-7
лет. В статье представлены результаты диагностики физического развития
мальчиков – прыгунов в воду 5-7 лет по их антропометрическим и функциональным
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показателям кардио-респираторной системы, а также показателям физической
работоспособности сердца.
Ключевые слова: физическое развитие, показатели кардио-респираторной системы.
Annotation. Mukutchuk Olha. The apressietion of divers aged 5 – 7 physical
development. In the article the outcomes of diagnostic of physical development of the
boys - jumps in water 5-7 years on their anthropometrics and functional parameters
cardio-respiratory system, and also parameters of physical efficiency of heart are
submitted.
Key words: physical development, parameters of cardio-respiratory system.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та
публікацій. Стрибки у воду відносяться до складно координаційних,
техніко-композиційних та ациклічних видів спорту. Це вид спорту з
високою активністю рухової діяльності, спортивні досягнення в якому в
значній мірі залежать від вихідних фізичних якостей та фізичного розвитку
спортсмена [3].

Тому на етапі відбору та початкової підготовки неможливо не
враховувати вихідні антропометричні показники майбутніх спортсменів.
Слід підкреслити, що спортивна майстерність у багатьох випадках
залежить саме від взаємовідношення параметрів довжини та ваги тіла
спортсменів [1]. За твердженням Є.О.Распопової [3] при оцінці будови
тіла стрибунів у воду необхідно віддавати перевагу дітям середнього та
нижче середнього росту, невеликої  ваги (без  залишкового
жировідкладення), з легким кістяком та з невеликим сплощенням грудної
клітини. Слід враховувати, що пропорції тіла дитини повинні бути
красивими.

На стан серцево-судинної діяльності в стрибках у воду впливають
не стільки короткочасні зусилля під час виконання стрибків, скільки та
велика тренувальна робота, яку спортсмен виконує на заняттях. Тобто це
загальне тренувальне навантаження і зумовлює рівень фізіологічної
тренованості, і особливо тренованості серцево-судинної системи
спортсменів [3].

Зважаючи на все вище сказане, визначення фізичного розвитку
майбутніх спортсменів за показниками антропометрії та стану серцево-
судинної системи на етапі відбору повинно займати важливе місце поряд
з визначенням стану провідної фізичної якості.

Дослідження здійснене згідно плану науково-дослідної роботи
Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту.

Мета досліджень: визначити рівень фізичного розвитку хлопців
5-7 років (1996-1998 роки народження), які займаються стрибками у воду
на етапі  початкової  підготовки за  їх антропометричними та
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функціональними показниками кардіо–респіраторної системи, а також
фізичною працездатністю серця.

Методи досліджень: в  роботі  використовувалися
антропометричні, функціональні та математико-статистичні методи
досліджень.

Організація досліджень: дослідження проводилися в 2002 році
на базі КДЮСШ „Метеор” м. Дніпропетровська зі стрибків у воду. В
тестуваннях прийняли участь 49 хлопців 1996-1998 років народження.

Результати досліджень та їх обговорення.  Результати
вимірювання антропометричних та функціональних показників кардіо–
респіраторної системи хлопців 5-7 років, які займаються  стрибками у
воду на етапі початкової підготовки, представлені в табл. 1.

Таблиця 1.
Антропометричні та функціональні показники кардіо-респіраторної
системи хлопців 5-7 років, які займаються  стрибками у воду на етапі

початкової підготовки
№  Показники   Х

−  δ  m  

1 . Зріст , см  1 1 4 ,41  0 ,9 3 0 ,1 3  
2 . Вага , кг  2 0 ,6 8  0 ,4 3 0 ,0 6  
3 . Окружність  гр удної кл ітини , см  5 8 ,0 2  0 ,4 3 0 ,0 6  
4 . Життєва  ємн ість  легень , мл  1 0 5 9 ,1 8  3 2 ,35  4 ,6 2  
5 . Індекс  П іньє  3 5 ,7 1  0 ,5 3 0 ,0 8  
6 . Індекс  Кетлє  1 8 0 ,17  2 ,7 6 0 ,3 9  
7 . Індекс  Ерисм ана  5 0 ,7 5  0 ,3 2 0 ,0 5  
8  Частота  серцевих  скорочень , 

уд ./хв . 
7 8 ,8 4 1 ,5 9 0 ,2 3  

9  Частота  дихання , циклів /хв . 2 4 ,8 6 0 ,2 5 0 ,0 4  
1 0  Систол іч ний  артеріальний  тиск , 

мм .рт .ст  
8 9 ,0 8 1 ,4 0 0 ,2 0  

1 1  Д іастолічний  артер іальний  тиск , 
мм .рт .ст . 

5 5 ,6 1 1 ,4 6 0 ,2 1  

Розглядаючи результати вимірювання абсолютних
антропометричних показників хлопців 5-7 років слід зазначити, що
показники росту складали 114,41±0,93см, ваги тіла 20,68±0,43кг,
окружності  грудної  клітини 58,02±0,43см.  Тобто більшості  з
досліджуваних нами хлопців притаманні середній ріст та невелика вага
тіла.

Показник життєвої ємності легенів займає суттєве місце в процесі
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підготовки в стрибках у воду, тому що усі вправи в цьому виді спорту
виконуються в умовах затримання дихання та з занурюванням під воду.
Отримані  нами середні результати даного показника складали
1059,18±32,35 мл.

Відносні антропометричні показники дітей значно не різнилися
з встановленими віковими нормами. Так показник індексу Кетлє складав
180,17±2,76, індексу Піньє – 35,71±0,53, індексу Ерисмана – 50,75±0,32.

Діагностика функціональних показників кардіо–респіраторної
системи хлопців показала, що початок активної спортивної діяльності
спіткав зменшенню частоти серцевих скорочень (ЧСС) в стані спокою та
до виникнення дихальної аритмії, що є признаками вагусного впливу на
серце. Так частота дихання складала 24,86±0,25 цикли/хв., ЧСС –
78,84±1,59уд./хв. Це дещо різниться з встановленими віковими нормами
дітей–не спортсменів.  Показники артеріального тиску знаходилися в
межах середньовікової норми:  систолічний артеріальний тиск дорівнював
89,08±1,40мм.рт.ст., діастолічний – 55,61±1,46 мм.рт.ст.

Враховуючи розбіжності функціональних показників з віковими
норами, з метою уникнення хронічних захворювань кардіо-респіраторної
системи, обчислювався розрахунковий коефіцієнт Хільдебранта [2]. Він
дорівнював 3,11±0,07, тобто знаходився у межах норми. Це свідчить про
нормальні між системні відношення, що дозволило нам судити про
відсутність хронічних захворювань кардіо-респіраторної системи дітей,
що є протипоказанням до занять стрибками у воду.

Становлення фізичної та рухової бази на етапі початкової
підготовки в стрибках у воду відбувається у “сухому” залі. Тому для
правильного дозування навантаження та тривалості відновлювальних
періодів після виконання координаційно складних вправ на “суші”
неодмінно слід враховувати реакцію серцево-судинної системи на
дозоване фізичне навантаження. Нами був використаний непрямий
метод вимірювання фізичної працездатності серця – функціональна
проба Руф’є.

Показники ЧСС, отримані під час вимірювання фізичної
працездатності серця хлопців 5-7 років, які займаються  стрибками у воду
на етапі початкової підготовки, представлені в табл.2.

Розглядаючи результати діагностики фізичної працездатності
серця хлопців 5-7 років слід зазначити, що показник індексу Руф’є
дорівнював 8,61; 9,22 та 6,70, відповідно, у хлопців 5,6 та 7 років. Тобто
дітям 5 та 6 річного віку притаманний посередній рівень фізичної
працездатності серця, а хлопцям 7 років – середній. В стані спокою
середнє значення ЧСС хлопців 5 та 6 років дорівнювало 79,24 та 77,32уд./
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хв., відповідно, в 7 років – 69,20уд./хв. ЧСС, що вимірювалася
безпосередньо після фізичного навантаження, у хлопців 5 років
дорівнювала 113,32уд./хв., 6 років – 119,32уд./хв., 7 років – 115уд./хв.
ЧСС наприкінці першої хвилини відпочинку складала в 5 років – 93,48уд./
хв.;  в 6 та 7 років - 95,56 та 83уд./хв., відповідно.

Таблиця 2
Показники частоти серцевих скорочень, отримані під час

вимірювання  фізичної працездатності серця хлопців 5-7 років, які
займаються  стрибками у воду на етапі початкової підготовки

№  Показники частоти 
серцевих скорочень 

Вік, 
років Х

−
 δ m 

5 79,24 1,96 0,38 
6 77,32 2,03 0,48 

1 Частота серцевих скорочень 
в стані спокою   

7 69,20 1,71 0,85 
5 113,32 3,28 0,63 
6 119,32 3,81 0,90 

2 Частота серцевих скорочень 
відразу після навантаження  

7 115,20 3,18 0,59 
5 93,48 2,94 0,56 
6 95,56 2,74 0,65 

3 Частота серцевих скорочень 
наприкінці першої хвилини  

відпочинку  7 83,20 2,79 0,39 
5 8,61 2,84 0,55 
6 9,22 2,74 0,65 

4 
Показник індексу Руф’є 

7 6,70 2,20 0,50 

Тобто хлопцям досліджуваного віку притаманний нестійкий ритм
серцевої діяльності, котрий зазнає значних коливань під впливом
внутрішніх та зовнішніх подразнень, чому сприяє спортивна діяльність.

Висновки:
1. Визначений нами рівень фізичного розвитку хлопців 5-7 років,

які займаються стрибками у воду на етапі початкової підготовки,
за їх антропометричними показниками знаходився у межах
середньовікової норми. Більшості з досліджуваних дітей
притаманний середній ріст та невелика вага тіла.

2. Відхилень в діяльності кардіо-респіраторної системи та
хронічних захворювань у досліджуваних нами хлопців не
спостерігалося.

3. Рівень фізичної працездатності серця, хлопців 5 та 6 років, що
займаються стрибками у воду на етапі початкової підготовки, за
показниками індексу Руф’є знаходився у межах 8,61 – 9,22 і
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визначався нами як посередній. У хлопців же 7 річного віку індекс
Руф’є дорівнював 6,70, тобто визначався нами як середній.

4. Запропонований нами комплекс визначення фізичного розвитку
юних стрибунів у воду дозволяє більш об’єктивно оцінювати їх
перспективність до занять цим видом спорту та індивідуалізувати
тренувальне навантаження. Це дозволяє більш коректно дозувати
складне в координаційному та фізіологічному відношенні
спортивне навантаження для юних спортсменів.
Подальші дослідження слід направити на вивчення інших

проблем оцінки фізичного розвитку стрибунів у воду 5-7 років.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВАНТАЖЕНЬ, ЯКІ
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В РІЧНОМУ ЦИКЛІ ТРЕНУВАНЬ

ЛИЖНИКІВ-ВЕТЕРАНІВ
Крупський Василь

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті розкрито шляхи пошуку оптимальних величин виконуваних
навантажень, які забезпечують високий рівень тренованості. В результаті
проведеного дослідження встановлено, що загальний обсяг виконуваного фізичного
навантаження немає вирішального значення в досягненні спортивних результатів.
Ключові слова:  обсяг, засоби, методи, навантаження, тренування.
Аннотация .  Крупский  В .П .  Исследование эффективности  нагрузок
применяемых в годичном цикле тренировки лыжников-ветеранов. В статье
рассматриваются  пути поиска максимальных величин выполняемых нагрузок
обеспечивающих высокий  уровень тренированности .  В  результате
проведенного исследования  установлено, что общий объем выполняемой
физической нагрузки не имеет решающего значения в достижении спортивных
результатов.
Ключевые слова: объем, способы, методы, нагрузка, тренировка.
Annotation. Krupskyi V.P.  The research of the effectiveness of loading used by aged
skiers in a year-cycled period. The article deals with the ways of optimal loading quantity
searching which provide higher level of training. It is investigated that general scrope of
physical loading does not settle the achievement of sporting levels.
Key words: means, methods, loading, training, achievement.
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Постановка проблеми. Вікові зміни, які наступають в організмі
людини, особливо гостро ставлять питання з методики заняття фізичною
культурою з людьми середнього та похилого віку.

Вивчення рухової  діяльності  лижників-ветеранів  з
урахуванням специфіки виду спорту допомагає у вирішенні одного із
кардинальних питань удосконалення тренувального процесу. В цьому
плані  дуже  важливо визначити  основні  положення учбово-
тренувального процесу: спрямованість, структуру, зміст, засоби та
методи , співвідношення та чергування видів тренувальних занять,
варіантів розподілу навчально-тренувальних навантажень як у річному
циклі, так і в окремих періодах та станах.[1,4,6]

Дослідження виконувалося згідно плану наукових робіт
Львівського  державного інституту фізичної культури.

Аналіз останніх досліджень і  публікацій.  Обсяг та
інтенсивність тренувальних навантажень не можуть без кінця
збільшуватися, тому оптимізація тренувального процесу в циклічних
видах спорту в теперішній час перетворилася в одну із головних проблем
[1,2,4,5].

На думку багатьох авторів [1,5,7,8] збільшення спортивних
досягнень буде залежати перш за все  від подальшого зростання обсягу
навантажень. В зв’язку з цим викликає інтерес аналіз узагальнених
фактичних даних, які показують тенденції зміни обсягу навантажень та
спортивних результатів [2,3,4].

Методиці тренувального процесу молодих лижників-гонщиків
приділяли увагу численні фахівці та науковці [1,2,3,5]. В своїх працях
вони розкривали питання організації тренувального процесу, застосування
засобів і методів тренувань і т.д. Але тенденція планомірного і
послідовного зростання циклічного навантаження лижників-ветеранів
залишається не розкритою.

Мета нашого дослідження - пошук  оптимальних величин
виконуваних навантажень, які забезпечують високий рівень тренованості
і створення передумов для подальшої спортивної діяльності лижників-
ветеранів.

Результати досліджень. В експерименті взяли участь 60 чоловік
лижників-ветеранів віком від 40 до 60 років і старші. Експеримент
проводився на протязі річного циклу 2001-2002 рр. Перед початком
лижники-ветерани мали однаковий рівень підготовленості.

В таблиці 1 наведені дані обсягу та інтенсивності навантаження
в експериментальній групі.
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Під час експерименту було виконано наступне навантаження з
основних засобів підготовки: пересування на лижах 2126 км (41,5% від
загального обсягу за основними циклічними засобами тренувань); біг
пересічною місцевістю - 1546 км (27%); пересування на лижоролерах -
1112 км (21,2%); біг у поєднанні з імітацією поперемінного двокрокового
лижного ходу в підйом з лижними палицями – 259 км (4,3%); біг у
поєднанні  з ходою - 120 км (2,3%).

Таблиця 1
Виконання навантажень в річному циклі тренувань (2001-2002 рр.)

Кількість 
тренувань Інтенсивність, % від обсягу 
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Підготовчий 
(травень-
жовтень) 

98 120 130 2202 38,3 43,5 15,7 4,2 0,7 5 

Передзма-
гальний 

(листопад-
грудень) 

50 60 18 1200 34,7 46,2 10,5 7,1 1,2 4 
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ий

 

Спеціаль-
ний 65 75 24 1300 32,4 34,8 11,5 21,

5 1,5 18 

Про інтенсивність у виконанні перелічених засобів тренувань
докладно висвітлено в таблиці 1.

У таблиці 2 приведені дані основних методів тренувань.
В змагальному періоді особлива увага приділялася досягненню

адекватних зрушень в організмі, отриманих в результаті виконання
тренувальних навантажень змагальної діяльності. Це досягається
раціональним поєднанням роботи і відпочинку, використаних методів
тренування і складності рельєфу тренувальних кіл.

В результаті проведеного дослідження встановлено, що загальний
обсяг виконуваного фізичного навантаження немає вирішального
значення в досягненні спортивних результатів. Зміна функціональних
показників працездатності і нервово-м’язового тонусу, близькому до змін
отриманих у дні змагань, досягається при раціональних режимах роботи
і відпочинку у кожному конкретному випадку.
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Таблиця 2.
Застосування різних методів тренувань в річному циклі підготовки (у

%)
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П ід г о т о в ч и й  2 4 , 5  5 5 ,4  1 1 ,2  5 ,8  3 ,2  

З м а г а л ь н и й  2 0 , 0  2 5 ,2  1 3 ,2  3 2 ,8  8 ,0  

Крім цього, зміна функціональних показників залежить від
методу тренування, який застосовується і від складності рельєфу
місцевості. Загальний обсяг навантаження, що виконується в одному
тренувальному занятті знаходиться в межах від 10 до 15 км.

В результаті проведеного експерименту встановлено, що
найбільш доцільно при перемінному методі тренувань застосовувати
послідовне повторення проходження ділянок тренувальних трас зі
змагальною інтенсивністю 8-10 хв. (приблизно 1-2 км) з подальшим
пересуванням зі слабкою інтенсивністю 5,6 хв. (1-1,5 км) при  змагальному
обсязі 15-20 км за тренування.

Використання повторно-попереміного методу проводилося на
тренувальних колах, за складністю рельєфу  наближених до змагальних
умов.

На цих заняттях планувалося проходження відрізків дистанції зі
змагальною інтенсивністю по 5-7 хв. (1,5-2 км) з наступним пересуванням
зі слабкою інтенсивністю 3-4 хв. (0,5-0,7 км) при загальному обсязі
навантаження 15-17 км.

Застосування повторного методу тренувань здійснювалося на
тренувальних колах при режимі роботи з максимальною і змагальною
інтенсивністю 4-5 хв. (1,5-2 км)  з подальшим відпочинком 3-4 хв. Обсяг
навантаження в тренувальному занятті склав 8-12 км.

Тижневий мікроцикл в змагальному періоді складався з п’яти
тренувальних днів. Піддослідні  обов’язково приймали участь в
контрольному або календарному старті в кінці мікроциклу.

Ефективність застосування рекомендованої методики тренувань
в групах була перевірена в різних змаганнях. Так, на початку зимового
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сезону (грудень 2001 року) на дистанції 10 км у спортсменів
експериментальної групи середня швидкість пересування досягала 4,11
м/с, на початок лютого - 4,33 м/с, тобто середня швидкість пересування в
кінці зимового сезону збільшилася на 22% (Р< 0,05).

Отже, використання запропонованої методики тренування при
підготовці лижників-ветеранів сприяє зростанню спортивної майстерності
та підвищенню функціональних можливостей організму.

Висновки:
1. В підготовчому періоді застосування основних методів

тренувань повинно бути в наступних співвідношеннях:
рівномірний-24,5%, перемінний-55,4%, повторно-перемінний-
11,2%, змагальний-5,8%, повторний-3,2%. В змагальному
періоді  відповідно: рівномірний-20,0%, перемінний-25,2%,
повторно-перемінний - 13,2%, змагальний-32,8%, повторний-
8,0.

2. Інтенсивність виконання тренувальних навантажень у
підготовчому періоді повинна бути наступною: низька-38,3%,
середня-43,5%, вище середньої-15,7%, висока-4,2%,
максимальна-0,7%. В змагальному періоді відповідно: низька-
32,4%, середня-34,8%, вище середньої-11,5%, висока-21,5%,
максимальна-1,5%.

3. В результаті педагогічного експерименту ми прийшли до
висновку,  що значне збільшення обсягів циклічного
тренувального навантаження не сприяє підвищенню
спортивних результатів у спортсменів-ветеранів.

В подальших дослідженнях ми плануємо визначення динаміки
тренувальних навантажень та оптимальних засобів фізичної підготовки
для окремих вікових груп  спортсменів-ветеранів в річному циклі.
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ДИНАМІКА ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ В
ПРОЦЕСІ ЗМАГАНЬ

Бусол Василь, Напалкова Тетяна
Львівський державний інститут фізичної культури
Запорізький національний технічний університет

Анотація. У статті представлені результати дослідження оперативних
передзмагальних, змагальних та післязмагальних психічних станів фехтувальників
за допомогою колірного тесту М.Люшера. Розроблені рекомендації щодо
застосування даного тесту для діагностики та корекції психічних станів
спортсменів.
Ключові слова: психічний стан, фехтування, тестування, змагання.
Аннотация. Бусол В.А., Напалкова Т.В. Динамика психических состояний
фехтовальщиков в процессе соревнований. В статье изложены результаты
исследования оперативных предсоревновательных, соревновательных и
послесоревновательных психических состояний фехтовальщиков проведенных с
помощью цветового теста М.Люшера. Разработаны рекомендации по
использованию теста для диагностики и коррекции психических состояний
спортсменов.
Ключевые слова: психическое состояние, фехтование, тестирование, соревнование.
Annotation. Busol V.A., Napalkova T.V. The dynamism of fencers‘ psychic states  in
the process of competitions. This article presents the results of the research on the
immediate pre-, post-, and competition psychological states of the fencers, with the use
of Luscher colour test. The recommendation as to the application of this test for
diagnostics and correction of psychological states of athletes have also been developed.
Key words: psychological state, fencing, testing, competition.

Постановка проблеми. У сучасному спорті в умовах гострої
змагальної боротьби, коли переможець визначається з мінімальною
перевагою, а спортивний результат набуває все більшого соціального
значення, надзвичайно актуальними стають проблеми об’єктивної оцінки
та управління психічним станом спортсменів.

Знання різноманітних методик, прийомів вивчення і оцінки
індивідуальних особливостей, рис особистості спортсменів в значній мірі
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підвищує можливості їх навчання, тренування, виховання. Різностороння
психодіагностична інформація дозволяє знаходити найбільш оптимальні,
ефективні шляхи педагогічних впливів, прогнозувати успіхи і поразки в
спортивному тренуванні та змаганнях, об’єктивно оцінювати готовність
до змагальних дій, моделювати психологічний клімат [4].

На сьогоднішній день результати психодіагностики набувають
неабиякого значення і широко використовуються при відборі в спортивні
секції, комплектуванні збірних команд для участі у відповідальних
змаганнях.

Отже,  виникає необхідність поглибленого вивчення і
застосування усього арсеналу методик психодіагностики в спорті, з метою
моделювання і корекції психічного стану спортсмена.

Дослідження виконувалося згідно плану наукових робіт
Львівського  державного інституту фізичної культури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливою
стороною психічної підготовленості спортсмена є його здатність керувати
рівнем свого збудження, як до змагань, так і під час них. Емоційне
збудження є позитивним фактором, якщо не перевищує оптимальних для
даного спортсмена меж. Оптимальне збудження виявляється у впевненості
спортсмена у власних силах, позитивній установці на змагальну боротьбу,
підвищеній увазі, високому ступені регуляції рухів та інше. Як тільки
рівень емоційного збудження перевищує ці межі, виникає стан
невпевненості, неспокою, зниження уваги, дискоординація рухів та
вегетативних функцій, який веде до зниження ефективності змагальної
діяльності [3].

Сучасний кваліфікований спортсмен повинен вміти не тільки
готувати себе у фізичному, технічному і тактичному відношенні, але й
обов’язково навчитися самостійно чи з допомогою тренера “регулювати”
свій психічний стан. Потрібно сказати, що оптимальний бойовий стан
кожного спортсмена досить специфічний і глибоко індивідуальний [7].

Специфіка різних видів спорту, а також особливості окремих
дисциплін у програмі того чи іншого виду спорту ставлять свої вимоги
до психіки спортсмена. Психічні якості найбільше впливають на рівень
спортивних досягнень, однак і вони формуються під впливом занять
конкретним видом спорту [5].

Змагальна діяльність в єдиноборствах вимагає не тільки точного
сприйняття ситуації, швидкого реагування, але й оперативної розумової
діяльності, яка забезпечує аналіз ситуації, вибір з ряду альтернатив і
реалізацію оптимального рішення [5,6].

Для досягнення високих спортивних результатів велике
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значення має наявність комплексу відповідних психічних якостей, який
забезпечує здатність спортсменів до регулювання психічної напруженості
в процесі тренувальної та змагальної діяльності. З цими якостями
пов’язана  здатність спортсменів  до максимальної  активізації
функціональних систем, до максимального використання енергетичних
ресурсів організму, швидкого переходу від відносно пасивних станів до
періодів граничної мобілізації і навпаки [2].

Специфічні вміння і якості, про які йде мова, навіть у
висококваліфікованих спортсменів розвинені неоднаково. У кожного
спортсмена є свої сильні й слабі сторони, причому сильні можуть
компенсувати наявність слабких [1].

Завдання психічної підготовки спортсменів у цьому напрямку
полягає у вироблені толерантності  до емоційного стресу, який
викликається максимальною загальною напруженістю.

Метою дослідження  було вивчення психічного стану
фехтувальників в процесі відповідальних змагань.

У дослідженні вирішувалися наступні завдання:
1. Вивчити можливість застосування колірного тесту

М.Люшера  для діагностики психічного стану
фехтувальників.

2. Визначити оперативний передзмагальний, змагальний та
післязмагальний психічний стан фехтувальників.

Для вирішення поставлених завдань були використані наступні
методи дослідження:

- теоретичний аналіз і узагальнення;
- психологічне тестування (колірний тест М. Люшера [8]);
- статистична обробка даних.
Результати дослідження. Добре відомо, що колір може

викликати в людини як фізіологічний, так і психологічний ефект. Оскільки
емоційне ставлення до кольору може характеризуватися позитивною або
негативною оцінкою, то воно використовується в психодіагностиці.
Колірний тест М.Люшера дозволяє визначити стан спортсмена за
основними та додатковими кольорами. Процедура колірного тесту
М.Люшера приваблює своєю доступністю до використання в умовах
тренувань і, що особливо важливо, в умовах змагань, через те, що не
потребує великих витрат часу та практично не відволікає спортсмена від
основної діяльності. Тест полягає у необхідності розташувати 8 карток
різного кольору (синій, зелений, червоний, жовтий, фіолетовий,
коричневий, чорний, сірий) у суб’єктивно-властивій послідовності
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залежно від психічного стану спортсмена. Характеристика кольорів
включає в себе 4 основних і 4 додаткових кольорів.

Основні кольори:
1) синій (символізує спокій, задоволення);
2) зелений (відчуття впевненості наполегливість, іноді

впертість);
3) червоний (символізує силу вольового зусилля, агресивність,

збудженість);
4) жовтий (активність, прагнення до спілкування, веселість).
Додаткові кольори:
5) фіолетовий; 6) коричневий; 7) чорний; 8) сірий –

символізують негативні тенденції, тривожність, стрес,
переживання страху і т.д.

Нами проводилося групування даний із  наступним
встановленням частки кожної групи відносно всього обсягу даних. Також
застосовувалась комп’ютерна обробка результатів дослідження з
використанням комп’ютерних програм WINDOWS 98, графічних програм
EXEL.

У дослідженнях взяли участь 50 спортсменів Львівщини під час
Всеукраїнських змагань пам’яті В. Андрієвського (м. Львів) та турніру
пам’яті Л. Авербаха (м. Харків).  В таблиці 1 представлені кількісні дані
розподілу кольорів у піддослідних спортсменів на окремих етапах
проведення змагань.

Таблиця 1
Розподіл кольорів за тестом М.Люшера на окремих етапах

тестування фехтувальників
Поставили  на  1 -е  м ісце  (чол .)  

Етап  тестувань  

си
ні
й 

зе
ле
ни
й 

че
рв
он
ий

 

ж
ов
ти
й 

ф
іо
ле
то
ви
й 

ко
ри
чн
ев
ий

 

чо
рн
ий

 

сі
ри
й 

Передзмагальний  14  1 0  6  2  8  - 10  - 

Змагальний  9  3  9  7  3  5  9  5  

П іслязмагальний  5  2  2  2  8  8  9  1 4  

На рисунку 1 представлений колірний профіль фехтувальників
перед змаганнями.
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Рис. 1. Колірний профіль фехтувальників перед змаганнями.

Чітко видно, що фехтувальники перед змаганнями віддають
перевагу синьому і зеленому кольорам. За класичною інтерпретацією
колірного тесту Люшера ці кольори є основними. Так, за М. Люшером
зелений колір символізує відчуття впевненості, наполегливість, іноді
впертість. В свою чергу синій колір символізує спокій, задоволення.
Можна  говорити, що стан фехтувальників  перед змаганнями
характеризується яскраво вираженим станом лідерства. В той же час,
достатньо високою є питома вага додаткових кольорів – чорного та
фіолетового,  які за М. Люшером  символізують тривожність та
переживання страху. Таким чином, колірний профіль фехтувальників
перед змаганнями свідчить про впевненість в собі, бажання самореалізації
та потребу у задоволенні амбіцій з одної сторони, а з другої сторони
наявним є тривожність і переживання.

На рисунку 2 представлений колірний профіль фехтувальників
під час змагань.

Як видно, оперативний стан суттєво змінюється на нашу думку
під впливом  стресових або неочікуваних факторів діяльності .
Спостерігається зміна вибору основних кольорів. На відміну від колірного
профілю перед змаганнями, поряд із збереженням синього кольору, велику
питому вагу набуває червоний колір, який повністю заміняє зелений колір.
За М. Люшером наявність червоного кольору, як провідного, свідчить про
збудження, агресивність,  переживання (стрес).  Разом  з  тим
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спостерігається вибір спортсменами в якості одного з провідних кольорів
чорного (додаткового) кольору.

Рис. 2. Колірний профіль фехтувальників під час змагань.

Прояв цих кольорів свідчить, з одної сторони, про наявність
збудження, а з іншої – про наявність стресу і тривожності. Відсутність
зеленого кольору свідчить про втрату впевненості і амбіційності, що були
присутні до змагань.

Колірний профіль фехтувальників після змагань характеризується
практичною відсутністю основних кольорів.

На рисунку 3 чітко видно зміну домінуючих кольорів. Основні
кольори втрачають свою значущість і одночасно зростає значущість
додаткових кольорів, що символізують негативні тенденції, стрес,
переживання, розчарування, невдоволеність. Таким чином, колірний
профіль фехтувальників після змагань суттєво відрізняється від двох
попередній. На нашу думку це зумовлено в першу чергу невдоволеністю
показаними результатами,  емоційною втомою спортсменів ,  їх
недостатньою техніко-тактичною і психічною підготованістю до
відповідальних змагань та стресових ситуацій, що їх супроводжують. Це
засвідчили і результати піддослідних спортсменів, більшість з який
виступили нижче своїх можливостей.

Проведені дослідження засвідчили відмінності в психічному
стані  фехтувальників  на  передзмагальному,  змагальному та
післязмагальному етапах підготовки.



102

Рис. 3. Колірний профіль фехтувальників після змагань.

Висновки:
1. Оперативний психічний стан фехтувальників має яскраво

виражену динаміку, яка імовірно пов’язана з рівнем
тренованості, а також з результативністю змагальної
діяльності.

2. Виявлена завищена самооцінка спортсменів та прагнення до
лідерства, яка руйнується під впливом реальних змагальних
умов.

3. Результати досліджень засвідчили достатньо високу
інформативність колірного тесту Люшера для діагностики
психічних станів фехтувальників.

Рекомендації:
1. При застосуванні колірного тесту М.Люшера в діагностиці

оперативного стану фехтувальників необхідно враховувати
їх вікові та кваліфікаційні особливості. Так, спортсмени-
початківці  потребують детального  пояснення та
конкретизації критеріїв розподілу кольорів. Одною з умов
такої конкретизації є розтлумачення спортсменам-
початківцям необхідності надання переваги не тим
кольорам, які “подобаються взагалі”, личать людині, а тим,
що “подобаються” саме зараз . Із зростанням віку
спортсменів вказівки щодо виконання колірного тесту
Люшера можуть локалізуватися.
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2. Обов’язковою умовою ефективного використання
колірного тесту Люшера в діагностиці оперативного стану
фехтувальників є запровадження психокорегуючих та
секундуючих впливів .  Це зумовлено потенційною
придатністю колірного тесту Люшера для багаторазового
використання в тренувальній та змагальній діяльності, як
наслідок демонстрації спортсменам великого прикладного
значення тесту для підтримання мотивації  його
використання.

3. Колірний тест Люшера доцільно використовувати в усіх
періодах макроциклу підготовки фехтувальників. Так,
використання колірного тесту Люшера в безпосередній
підготовці  до змагань дає можливість виявлення
перенапружень, переддепресивних станів тощо.

Безпосередньо в умовах змагань використання колірного тесту
Люшера дозволяє здійснити оперативну корекцію емоційного стану та
оптимізувати змагальну діяльність.

Виявлення емоційного стану після змагань дозволяє
оптимізувати, запобігти післязмагальним перенапруженням і планувати,
таким чином, більш ефективно подальшу підготовку.

Подальші дослідження необхідно спрямувати на визначення
взаємозв’язку між характеристиками психічного стану фехтувальників,
параметрами спеціальної підготовленості та результативністю змагальної
діяльності.
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Анотація. В цій статті аналізується досвід фахівців з фізичної підготовки
багатоборців військово-спортивного комплексу. Авторами доводиться актуальність
наукових досліджень з порушеної проблематики.
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военно-спортивного комплекса на современном этапе. В этой статье анализируется
опыт специалистов по физической подготовке многоборцев военно-спортивного
комплекса. Авторами подтверждается актуальность научных исследований по
затронутой проблематике.
Ключевые слова: курсанты, военнослужащие, физическая подготовка, многоборье,
военно-спортивный комплекс.
Annotation. Lynets M.M., Andres A.S. Physical training in military – sports complex
combined competition in the modern stage. In this article analyzed experience of
specialists on physical training military – sports complex combined competition. By
author proved actuality scientists’ investigation this problem.
Key words: coursantes, military service men, physical training, combined competition,
military – sports complex.

Постановка проблеми. В сучасних умовах військовослужбовцям
доводиться протягом тривалого часу вирішувати складні навчально-бойові
завдання. Для успішного їх вирішення необхідний високий рівень
розвитку фізичних якостей. Загальна витривалість, наприклад, тісно
корелює зі стійкістю організму військовослужбовця до негативних
чинників, характерних для виконання службових обов’язків (гіпоксія,
радіація, психічні напруження), а також  рівнем захворюваності і
смертності [12]. Високий рівень прудкості дозволить швидко діяти в
екстремальних умовах. Силові якості потрібні військовослужбовцям в
умовах переміщення обладнання, необхідного для ведення бойових дій.
Спритність дозволяє їм виконувати рухи координовано і точно, а також
своєчасно і раціонально діяти в екстремальних умовах. Перераховані
фізичні якості проявляються у змагальній діяльності у військово-
спортивному комплексі (ВСК) і вкрай необхідні багатоборцю для
успішного виступу у змаганнях. Фізична підготовленість є складовою
частиною бойової підготовки військ, де в процесі розвитку фізичних,
психічних та морально-вольових якостей досягається можливість
успішного виконання поставлених професійних завдань [6].
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До багатоборства ВСК входять такі вправи: біг на 100 метрів з
високого старту, підтягування на перекладині, долання єдиної смуги
перешкод довжиною 400 м та біг на 3000 метрів.  Змагання з багатоборства
проводяться в три дні. Перший день змагань включає вправи з бігу на
100 метрів та  підтягування на перекладині. Другий день передбачає
долання смуги перешкод. В заключний день проводяться змагання з бігу
на 3000 метрів. В 2001 році вводять норматив майстра спорту України з
ВСК. Як й очікувалось, значно зріс інтерес спортсменів та тренерів інших
військово-прикладних видів спорту до даного виду багатоборства.
Практично у кожній команді з’являються спортсмени, які спроможні
набрати суму очок, що відповідає нормативу майстра спорту України –
3800 очок. В цьому ж році норматив майстра спорту України зріс до 4000
очок, при цьому в більшості вправ відбулися зміни при нарахуванні очок.
У бігу на 100 м 1000 очок дорівнювало результату 11,8 с стає 11,6 с,
подолання смуги перешкод результат 1.45,0с., що відповідає 1000 очкам
змінюється на результат 1.40,0. Не зазнала суттєвих змін система оцінки
у бігу на 3000м., і з першого погляду знижуються вимоги в підтягуванні.
Якщо раніш 1000 очок нараховувалось за 36 підтягувань, то тепер за 32
рази. Проте умови виконання підтягування стають складнішими (між
підтягуванням спортсмен має право “відпочивати” в положенні вису на
перекладині не більше 2с.). Таким чином, на нашу думку, в теперішніх
умовах підготовки багатоборців ВСК вагомішими стають вправи, що
спрямовані на розвиток бистроти, швидкісної та силової витривалості.

Дослідження виконувалося згідно плану наукових робіт
Львівського  державного інституту фізичної культури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки
результати у ВСК зросли за рахунок застосування методик тренувань, що
розроблені в окремих видах спорту: легкій атлетиці, гімнастиці, важкій
атлетиці. Разом з тим відомо, що в тренувальному процесі багатоборців
недоречно копіювати методику тренувань прийнятих в окремих видах
спорту [2]. Методичні основи підготовки багатоборців військово-
спортивного комплексу були розроблені низкою фахівців: В.В.Нєжигаєм,
Н.Г.Лутченко, Б.П.Кашеваровим (1984), Н.Ф.Лодяєвим (1988) [5],
А.Р.Нєдєляєвим, В.П.Сорокіним (1989). Проте зміна правил та умов
проведення змагань з ВСК вимагає удосконалення існуючих підходів
фізичної підготовки спортсменів.

Метою нашого дослідження було узагальнити сучасний досвід
методики фізичної підготовки багатоборців.

Результати дослідження. Фізичну підготовленість фахівці [10]
виділяють як основну серед інших видів підготовленості багатоборців
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(фізична, технічна, теоретична, психологічна, тактична), оскільки вона є
базовою для засвоєння техніки видів благатоборства, а відтак у значній
мірі визначає результативність багатоборців.

Загальна і спеціальна фізична підготовка передбачає оптимальний
розвиток спеціальних якостей, постійне приведення їх в гармонійну
відповідність між собою в сполученні з технічним і тактичним
удосконаленням. Співвідношення між загальною і спеціальною фізичною
підготовкою залежить від специфіки виду спорту, індивідуальних
особливостей і кваліфікації спортсмена [3].

Зрозуміло, що кожен вид багатоборства ВСК потребує певного
прояву практично усіх основних фізичних якостей. Разом з тим, можна
назвати прояви якої однієї чи кількох фізичних якостей забезпечують
успішність виконання того чи іншого виду змагань: біг на 100 метрів –
швидкості, сили, швидкісної витривалості; біг 3000 метрів – витривалості;
долання смуги перешкод – спритності, швидкісної витривалості;
підтягування на перекладині – силової витривалості. Питання фізичної
підготовки, особливо розвитку фізичних якостей, грунтовно висвітлені в
спеціальній літературі, тому ми зупинемось лише на окремих її аспектах,
виходячи зі специфіки багатоборства ВСК.

Усі чотири види багатоборства ВСК безпосередньо залежать від
рівня розвитку витривалості. Багатоборець повинен бути готовим
виступати 2 (3) дні в різних видах з максимальними результатами. Тривалі
тренувальні заняття, безумовно, сприяють розвитку спеціальної
витривалості. Проте варто постійно розвивати аеробну працездатність
організму, яка є базою для анаеробної роботи і сприяє швидкому
відновленню [10]. Для розвитку витривалості на початку підготовчого
періоду потрібно проводити тривалі кроси протягом 40-60 хв, загальною
довжиною 10-13 км. Менш тривалі кроси повинні бути в програмі
тренувань протягом усього року, не рідше одного разу в тиждень. В якості
допоміжного засобу розвитку витривалості можна рекомендувати
плавання.

Основну роботу над удосконаленням швидкісної витривалості
виконують в підготовчому періоді. Починаючи з січня наприкінці кожного
тренування двічі на тиждень варто проводити повторні пробігання
відрізків 100-400 м, темп пробігання поступово збільшують. При
дозуванні навантаження бажано керуватися показниками частоти пульсу.
У тренованого багатоборця частота серцевих скорочень після бігу повинна
складати 170-180, після 2 –3 хв відпочинку – 120-130 скорочень за хвилину.
З початку квітня кількість відрізків зменшується, темп наближається до
максимального, тривалість відпочинку зростає.
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Силова витривалість. Встановлено [8], що спортсмени високої
кваліфікації – члени збірної команди України, рекордсмени України -
входять в стан оптимальної спортивної форми в підтягуванні на
перекладині вже на 26 – 32 тренуванні. Тому видається оптимальним
розпочати активний розвиток силової витривалості рук багатоборців ВСК
в січні.

Включати в заняття біг з максимальною швидкістю варто лише
в змагальному періоді, коли встановлюється стабільна техніка. В решту
часу варто бігати зі швидкістю 80-90% від максимальної. В підготовчому
періоді швидкісні вправи включаються в плани тренувальних занять 2-3
рази на тиждень. Вправи на вдосконалення техніки бігу можна виконувати
щодня.

Розвитку гнучкості варто приділяти більше уваги в підготовчому
періоді. В змагальному – достатньо включати вправи на гнучкість в
розминку на почату тренування.

В процесі долання смуги перешкод відбувається розвиток
спритності багатоборців. В одному занятті в підготовчому періоді
вдосконалення техніки долання перешкод смуги варто поєднувати з
розвитком швидкості, в змагальному – з розвитком витривалості.

Планування рівномірного приросту окремих фізичних якостей у
багаторічному процесі підготовки багатоборців ВСК буде помилковим.
На різних етапах підготовки варто ставити задачі акцентованого розвитку
окремих фізичних якостей при збереженні досягнутого рівня інших.
Оптимальною послідовністю підготовки багатоборців ВСК вважається
така: на початковому етапі (до 1 спортивного розряду) акцент робиться
на покращенні результатів у подоланні смуги перешкод і бігу на 100 м, а
потім вже - проводиться індивідуальна робота в окремих вправах
комплексу [7].

При підготовці спортсменів-багатоборців а також і організації
занять з військовослужбовцями строкової служби може бути використана
методика М.Р.Смірнова  [11]. Вона  дає можливість враховувати
індивідуальні особливості курсантів та існуючі умови військово-
професійної підготовки у вищих навчальних закладах України, забезпечує
оптимальний розвиток витривалості (p<0,05) і тому вважається значно
ефективнішою від існуючих  [9].

Іншими авторами [1] виділено три етапи використання вправ,
спрямованих на розвиток і вдосконалення основних і спеціальних якостей,
які необхідні для успішної діяльності офіцера-прикордонника. І–й етап –
використання вправ циклічного характеру, які виконуються безперервним
методом протягом 60 хв. і більше з навантаженням, що складає 60% від
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максимуму. ІІ - й етап – використання вправ переважно швидкісно-
силового характеру, що виконуються в інтервальному режимі. Потужність
і темп виконання вправ – 60-70% від максимальних величин. Тривалість
роботи – від 3 до 15 хв. Періоди виконання вправи змінюються періодами
відпочинку такої ж тривалості. ІІІ - й етап – використання комплексного
підходу до підбору вправ. За навчальний рік швидкість бігу курсантів
зросла на 4,7%, м’язова сила – на 14,8%, швидкісно-силові показники
зросли на 8,7%, витривалість збільшилась на 12,4% спритність – на 11,6%,
статична рівновага - на 88,5% і гнучкість – на 41,3% [1].

Для досягнення високих результатів багатоборці повинні
цілорічно удосконалювати свої фізичні якості, приділяючи особливу увагу
слабим ланкам. Так, у п’ятиборців, які тренувалися за диференційованою
методикою з урахуванням ведучих і відстаючих видів виявлено вірогідне
(p<0,05) покращення спортивного результату на 3,8% [4]. Розроблені
автором програми фізичної підготовки п’ятиборців, можуть знайти
застосування і в підготовці спортсменів з інших комплексних видів спорту.

Висновки.
1. Аналіз літературних джерел та узагальнення досвіду роботи

тренерів  свідчить про високу значущість фізичної
підготовленості як у бойовій діяльності військовослужбовців,
так і у змагальній діяльності багатоборців ВСК. До сьогодні не
розроблено сучасних науково обґрунтованих програм фізичної
підготовки воїнів-спортсменів, що спеціалізуються  саме у цьому
виді військово-спортивного багатоборства.

2. Основи методики підготовки спортсменів ВСК розроблені у 80-
х роках ХХ століття.

3. Зміни у системі оцінок видів багатоборства ВСК обумовлюють
необхідність подальшого наукового обгрунтування як методики
підготовки багатоборців в цілому, так і методики фізичної
підготовки зокрема.
Подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення інших

проблем фізичної підготовки багатоборців військово-спортивного
комплексу.
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ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ МОДЕЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ

ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ
Ярий Роман

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника

Анотація. В статті аналізуються дані дослідження впливу уроків футболу на
фізичний розвиток підлітків. Для дослідження необхідно визначати
антропометричні ознаки і функціональні можливості кардіо-респіраторної системи,
які лежать в основі критерію оцінки фізичної працездатності.
Ключові слова: футбол, фізична працездатність, кардіо-респіраторна система.
Аннотация. Ярый Роман. Сравнительная морфофункциональная характеристика
некоторых модельных параметров юных футболистов. В статье анализируются
данные исследования влияния уроков по футболу на физическое развитие
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подростков. Для исследования необходимо определять антропометрические
признаки и функциональные возможности кардио-респираторной системы, которые
лежат в основе критерия оценки физической работоспособности.
Ключевые слова: футбол, физическая работоспособность, кардио-респираторная
система.
Annotation. Yaryi Roman. Comparativy morphofunctional characteristic of some model
parameters of young football players. This article analyzes the facts of researches of the
football lessons’ influence on the physical development of teenagers. It is necessary for
research to determine antropometric data and functional abilities cardio-respiratory
system, that lay in the bases of estimated criteria of physical capability.
Key words: football, physical working capacity, cardiorespiration system

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Гра у футбол великою мірою сприяє різносторонньому
фізичному розвитку організму людини, але разом з цим пред’являє
виключно високі вимоги до різноманітних фізіологічних систем
“забезпечення” м’язової діяльності. В першу чергу це стосується стану
кардіо-респіраторної системи, інтерес до вивчення якої в останній час
помітно виріс [1, 2, 3].

Введення третього додаткового уроку із футболу у школі
передбачає підвищення рівня фізичного навантаження, у зв’язку із чим
виникає питання його відповідності віковим та індивідуальним анатомо-
фізіологічним особливостям дитячого організму. Особливо гостро ця
проблема постає при оцінці стану серцево-судинної системи та
функціонування органів дихання тому, що дитячий та юнацький вік це
період становлення фізичних і психічних якостей на фоні тимчасової
морфо-фізіологічної недосконалості фізичного розвитку, яка обумовлена
суттєвою перебудовою нейро-ендокринного апарату. В цьому віці
формування серцевого м’язу та його і нервація мають незавершений
характер,  що є причиною виникнення станів функціонального
перенапруження, перетренованості та інших передпатологічних станів
[1, 2].

Кількість літературних повідомлень, що стосуються вивчення
стану фізичної працездатності і рівня соматичного здоров’я у школярів,
які займаються футболом у загальноосвітній школі є досить обмеженою
[5,6].

Тому метою нашого дослідження було провести оцінку стану
фізичної працездатності і функціонування кардіо-респіраторної системи
у дітей середнього шкільного віку із ЗОШ в яких займаються футболом у
порівнянні із їх однолітками із шкіл, де уроки футболу не проводились.

Робота виконана за планом НДР Прикарпатського університету
імені Василя Стефаника.
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Організація дослідження. Обстежено 30 хлопчиків спеціальних
класів, які складали експериментальну групу (ЕГ) і 30 хлопчиків загальних
класів (контрольна група - КГ). Середній вік обстежених становив в
середньому 12,6 років. Оцінку фізичної працездатності проводили за
PWC170 на комп’ютерних приставках “Cardiolab-2000” і “SpiroCom”, де
паралельно реєструвались показники ерго-спірометрії, ЧСС, ЕКГ і
визначався рівень МПК. Рівень фізичного розвитку розраховувався
загальноприйнятим методом [3]. Результати контрольних тестувань та
медико-біологічних спостережень оброблені  статистично із
використанням кореляційного аналізу.

Дослідження проводились під час перехідного, двох підготовчих
і двох змагальних періодів підготовки.

Результати дослідження. Загальні дані про параметри основних
модельних характеристик дітей футбольних класів у порівнянні із дітьми,
які не займались футболом подані у табл. 1. При цьому враховувались
тільки характеристики 2 і 4 рівня підготовленості [4].

Як видно із вищенаведених даних в ЕГ майже всі модельні
параметри переважають відповідні параметри КГ в середньому на 12-
29% (Р<0,02).

Вивчення показників фізичної працездатності за PWC170 і МПК
показало, що у дітей ЕГ вона становить на 20-23% більше, ніж у КГ.

Проведене ЕКГ- обстеження під час фізичного навантаження
показало, що у 98,7% всіх випадків в ЕГ тривалість серцевого циклу
зменшується прямопропорційно до показників цього навантаження,
зберігається синусовий ритм, тоді як в 12,6% дітей КГ при ЧСС 150 і
вище з’являються поодинокі екстрасистоли і ознаки поперечної блокади
ніжок пучка Гіса.

Дихальна аритмія у дітей ЕГ зникає при збільшенні ЧСС у
порівнянні із станом спокою на 50%. У дітей КГ необхідні набагато менші
показники ЧСС для її зникнення - тільки на 25-30% в порівнянні із станом
спокою.  У  8% обстежених дітей КГ дихальна  аритмія навіть
посилювалась. Електрична вісь зміщується у дітей ЕГ вправо на 24-30о,
вліво - до 5о. Ці показники у дітей КГ становлять відповідно 34-35о і 8-10о
(Р<0,05).

У футболістів електричні осі зубців Р,Т і комплексу QRS
зміщуються однонаправлено вправо, кут розходження електричних осей
зубця Т і комплексу QRS не змінюється, а у 38% випадків він залишався
незмінним. Дещо інша ЕКГ- картина спостерігається в КГ: електричні
осі зубців Р, Т комплексу QRS зміщуються різнонаправлено, кут
розходження між електричною віссю зубця Т  і комплексу QRS
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збільшується до 15о .
Таблиця 1

Порівняльна характеристика основних модельних параметрів дітей
КГ і ЕГ (n=60; M ±mx)

Показники 
Вид моделі Характеристики ЕГ КГ 

Різниця 
(%) 

Вага тіла (кг) 55,9 59,5 -7,34 
Ріст (см) 170 165 10,65 
ЖЄЛ (мл) 4500-4600 3900-4100 14-17 

Потенційні 
можливості 

Станова сила(кг) 120-140 100-120 16-20 
біг 30 м (сек) 4,2-4,3- 4,4-4,6 4-7 
біг 400м (сек) 63-66 66-68 3-4 
біг 3000м (хв) 11,10-11,25- 11,25-11,45 5-7 
стрибок з місця 240-245 220-235 10-11 

Загальна 
фізична 
підготовленість 

стрибок у висоту  
на місці (см) 42-47 40-45 4-5 

 
 PWC170 (кгм/хв/кг) 1600-1850 1400-1600 12-15 Фізична 

працездатність МПК (мл/кг/хв) 54-56 50-54 4-5 

У футболістів інтервали PQ, QRS і QT залишаються незмінними
або вкорочуються пропорційно до збільшення ЧСС. Фактичне значення
інтервалу QT відповідає нормі. Відбувається синхронне зміщення
сегментів P-Q і S-T до 1мм нижче ізолінії, незначно зменшується амплітуда
зубця Т.

В КГ непропорційно до реакції ЧСС і показників фізичної
працездатності вкорочуються інтервали PQ, QRS і QT. Невідповідність
між нормою та фактичною тривалістю інтервалу QT складає більше за
0,04 сек, відбувається синхронне зміщення інтервалу P-Q і S-T на 1-1,5мм
нижче ізолінії або ізольоване зміщення тільки S-T. Значно змінюється
амплітуда зубця Т, іноді з’являється від’ємний зубець Т у позитивних
відведеннях.

Такий характер змін ЕКГ картини після фізичного навантаження
відображає особливості зсувів біоелектричної активності серця на ранній
стадії реституції [1]. Невідповідність між тривалістю інтервалів між
сегментами ЕКГ, амплітуди, ширини окремих зубців і ступенем зменшення
загальної тривалості серцевого циклу може бути обумовлена у дітей КГ
гетерохронністю і недосконалістю відновних процесів, порушенням
біохімічних реакцій в міокарді при фізичному навантаженні.

Важливим показником функціонального стану серцево-судинної
системи є гемодинамічна продуктивність. За нашими даними систолічний
об’єм крові (СОК) в ЕГ при фізичному навантаженні значно перевищує
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СОК у їх однолітків із КГ в середньому на 20,6% (Р<0,05). При цьому,
збільшення СОК у стані спокою поряд із зменшенням ЧСС на нашу думку
треба розцінювати, як показник економізації діяльності серцевого м’язу
в межах річного циклу тренування. Відомо, що найкращим варіантом
зміни хвилинного об’єму крові у відповідь на фізичне навантаження є
підвищення СОК при незначному зростанні ЧСС. Такий режим відповідає
ізотонічному режиму гіперфункції серця [1]. Наведені дані свідчать про
посилення позитивного інотропізму серця, збільшення його пропускної
здатності, що створює якісно новий рівень функціонування серцево-
судинної системи у дітей ЕГ.

Навпаки в КГ адаптація серцево-судинної системи до значного
фізичного навантаження проявляється у прискоренні ЧСС при незначній
зміні СОК (в середньому на 2,3%). Таку незначно виражену реакцію
можна пояснити низькою інтенсивністю функціонування механізмів
пристосування серцево-судинної системи до підвищених вимог за рахунок
високої збудливості і лабільності міокарду при переважаючому тонусі
симпатичної нервової системи [1].

Висновки:
1. Динаміка розвитку найважливіших параметрів модельних

характеристик у школярів середнього віку мають гетерохронний характер,
який обумовлений в першу чергу загально біологічними
закономірностями вікового розвитку;

2. Заняття футболом  специфічно впливають на  морфо-
функціональний стан дитячого організму в межах річного тренувального
циклу і ведуть до економізації функціонування серцево-судинної і
дихальної системи;

3. Серед модельних характеристик 2 і 4 рівня найбільш
стабільним є характеристики фізичної працездатності, тому вони можуть
бути використані в якості базових, вихідних даних для подальшого
дослідження з обраного напрямку.
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СПЕЦИФІКА МОДЕЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА
МОДЕЛЮВАННЯ СПОРТИВНОГО ПРОТИБОРСТВА

Загура Федір, Огірко Ігор
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. Дана робота розкриває особливості моделювання і розробок модельних
характеристик спортивної боротьби. Вивчає специфіку побудови моделі
“найсильнішого борця” в умовах спортивного протиборства.
Ключові слова: модель, моделювання, модельні характеристики, боротьба.
Аннотация. Загура Федор, Огирко Игорь. Специфика модельных характеристик и
моделирования спортивного противоборства. Работа посвящена изучению
особенностей моделирования и разработок модельных характеристик спортивной
борьбы. Показывает специфику построения модели “сильнейшого борца” в
условиях спортивного единоборства.
Ключевые слова: модель, моделирование, модельные характеристики, борьба,
борец.
Annotation. Zahura Fedir, Ohirko Ihor. The specific of models characteristics and sporting
resistance modelling. The article is devoted for developing model, characteristics
modeling in wrestling.
Key words: model, modeling, model characteristics, wrestling, wrestler.

Постановка проблеми.  Аналіз останніх досліджень і
публікацій. В останні роки ідеї та методи моделювання все більше
находять практичне застосування в різних сферах науки та практики. Не
залишилась в стороні і спортивна боротьба. На шпальтах періодичних
видань науково-методичної літератури присвячених спортивній боротьбі
широко розповсюдженні близькі поняття «модель», «модель борця»,
«модельні характеристики», тощо. За останні роки були розроблені
основні «модельні» показники, що характеризують як техніко-тактичну
майстерність борців, так і рівень їх функціональної підготовленості.[2]

Однак подальший прогрес суттєво залежить від розробок нових
методологічних підходів, які повинні забезпечити перехід від окремих
емпірично підібраних і системно неорганізованих показників до
математично описаних моделей. [1] Окрім того, необхідно узгодити думки
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фахівців в розумінні сутності категорії «модель».
Тому метою нашої  роботи стало з’ясувати особливості

моделювання в спортивній боротьбі на основі аналізу та узагальнення
науково-методичної літератури та даних емпіричних досліджень.

Робота виконана за планом НДР Львівського державного
інституту фізичної культури.

Основні результати дослідження. Термін “модель” спеціалісти
спорту запозичили із фізіології, психології, кібернетики після того, як
стало зрозуміло, що всі названі науки вивчають явища, дуже близькі тим,
які мають місце при підготовці спортсменів високої кваліфікації. Організм,
психіка людини, автоматичні установки, підготовка спортсмена – ці явища
об’єднує те, що всі вони, по суті, мають відношення до процесів
управління складними об’єктами. Причому управління здійснюється за
рахунок механізму зворотнього зв’язку і  на основі  моделей
майбутнього.[3]

Для того, щоб розібратися в сутності поняття “модель”, необхідно
звернутись до праць Берштейна Н.А. і Анохіна П.К. Вони першими в
світі відкрили, що цілеспрямований руховий акт людина здійснює завдяки
особливому механізму випереджаючого відображення. Суть його
зводиться до того, що до моменту реалізації дій в центральній нервовій
системі людини формується модель (точна копія) того, як буде зроблено.
Вона включає в себе уявлення про те, які м’язи, які частини тіла будуть
приймати участь в дії, яка швидкість, сила, амплітуда, переміщення, тощо.
Дана модель потрібна для того, щоб коригувати рухи людини по ходу
виконання дії і тим самим допомогти їй успішно завершити дію.[5] А
зараз уявімо, що дія виконується не в полегшених умовах, а в боротьбі із
суперником, коли той чинить опір. Що ж тоді при цьому модель? Звичайно
ж, вона повинна ускладнитись і увібрати в себе, окрім характеристик
власних рухів борця й характеристики ситуації, і дій відповіді суперника,
і багато іншого. Одним словом, модель повинна відображати зміст процесу
спортивного протиборства в цілому, а не окремих його елементів. [3]

Під моделлю спортивного протиборства (як інформаційним
станом системи, що управляємо) розуміють не лише рівень розвитку
системи (в нашому випадку окремі показники техніко-тактичної
майстерності), а і математично виражені залежності між окремими
педагогічними параметрами (активність борця, коефіцієнти атакуючих і
захисних дій) і їх медико-біологічними “референтами” (ЧСС, МПК,
лактатом), як результат відображення конкретної ситуації. [2]

В такому вигляді моделювання спортивного протиборства більш
менш синонімічно інформаційному процесу, якщо його розуміти як



116

процес і результат взаємодії власної інформаційної системи з отриманою
ззовні коригуючою інформацією.

Таким чином, для вирішення проблеми моделювання необхідно
відібрати показники, які в найбільшій мірі відображають властивості
(медико-біологічні) чи рівень (педагогічний) підготовленості окремих
підсистем організму спортсмена, які і забезпечували б досягнення
наукового результату.

Сформулюємо ряд вимог до побудови моделі найсильнішого
борця: 1)модель повинна будуватися на основі найбільш унікальних, з
точки зору досягнення мети параметрів, які в  найбільшій мірі
відображають рівень підготовленості спортсмена; 2)модельні параметри
повинні бути об’єднанні структурно-ієрархічною залежністю; 3)для
кожного основного параметру повинні бути вказані можливі діапазони
змін в залежності від цільових функцій, чи, інакше кажучи, лімітуючі
фактори; 4)модельні параметри повинні повністю забезпечуватись
надійною і компактною апаратурою для реєстрації і відповідною
методикою; 5)необхідним доповненням до моделі є обов’язковий підбір
комплексу засобів і методів, які впливають на зміни функціонування якого-
небудь параметру (з вказівки діапазону можливих змін).

Побудова моделі найсильнішого борця зводиться до розробки
модельних характеристик, а саме пошук найбільш значимих показників
в системі підготовки спортсменів високого класу, які впливають на
спортивний результат. Ці розробки здійснюються переважно емпіричним
шляхом, а саме: береться якомога більша кількість параметрів і з них
відбираються найбільш інформативні. Потім від окремих модельних
показників – до пошуку окремих взаємозв’язків між ними; від реєстрації
окремих зв’язків – до системного аналізу всіх змінних складових і нарешті,
побудова цілісної, логічної несуперечливої теорії спортивного тренування.
[1]

В ідеальному варіанті модель найсильнішого спортсмена повинна
включати, як мінімум, наступну інформацію: 1)морфо-функціональні
характеристики; 2)техніко-тактичні; 3)біомеханічні; 4) біофізичні; 5)
біохімічні; 6) психологічні характеристики. Дана вимога необхідна для
того, щоб мати можливість спостерігати за ступенем змін окремих
підсистем організму на фізичне навантаження і коригувати всю систему
підготовки спортсмена.

Отже, “модель” – служить орієнтиром при підготовці спортсмена
в цілому; дозволяє не тільки спрямовувати тренування на те, щоб
переважати суперника в більшості характеристик (що не завжди
можливо), а й будувати підготовку з урахуванням його недоліків; може
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бути використана, як інструмент прогнозування перспективності
спортсмена і відбору, оскільки завдяки їй тренери будуть знати, які умови
протікання боротьби, які вимоги вони пред’являють борцям. Причому,
на відміну від звичайних критеріїв відбору, модель спортивного
протиборства значно розширює уявлення про те, який спортсмен
перспективний, а який – ні, оскільки вона не виключає можливості
досягнення одного й того ж результату спортсменами з абсолютно різними
характеристиками. Чим досконаліша модель, тим легше буде вибрати
правильний напрямок тренувального процесу і виявити перспективних
спортсменів.

Висновки:
1) під змістом поняття “модель” слід вважати відображене в
центральній нервовій системі спеціаліста у вигляді кількісних
і якісних характеристик уявлення про спортивне протиборство;

2) до числа модельних характеристик слід відносити лише
показники, які отримані при дослідженні спортсменів вищої
кваліфікації в змагальних умовах чи умовах, що моделюють
змагання;

3) модельні характеристики повинні бути представленні не у
вигляді середніх величин, а з вказівкою діапазону їх змін, в
межах якого зберігається ефективність дій спортсмена чи
діяльності в цілому;

4) моделі служать орієнтирами, що дозволяють тренерам
відбирати спортсменів, а також планувати, здійснювати і
коригувати навчально-тренувальний процес;

5) завдання науковців – доповнювати якісні характеристики моделі
кількісними даними, що дозволить вносити в процес підготовки
спортсменів наукову строгість і об’єктивність.
Подальші дослідження передбачається направити на вивчення

інших проблем моделювання спортивного протиборства.
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ФАКТОРИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ЕФЕКТИВНУ ЗМАГАЛЬНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ КВАЛІФІКОВАНИХ ГАНДБОЛІСТОК

Базильчук Олег
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. В даній роботі показані результати факторного аналізу структури
фізичної підготовленості кваліфікованих гандболісток.
Ключові слова: фактори, факторний аналіз, структура фізичної підготовленості
кваліфікованих гандболісток.
Аннотация. Базыльчук Олег. Факторы, которые обуславливают эффективную
соревновательную деятельность квалифицированных гандболисток. В этой работе
представлены результаты факторного анализа структуры физической
подготовленности квалифицированных гандболисток,
Ключевые слова: факторы, факторный анализ, структура физической
подготовленности квалифицированных гандболнсток.
Annotation. Bazylchuk Oleg. Factors stipulating effective compatition activity skilled
women handboll. In this work the factor analysis results of (he structure of physical
preparence of qualified female handball-players are presented.
Key words: factor, factor analysis, structure of physical preparence of qualified female
handball-players.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Ефективна змагальна діяльність кваліфікованих гандболісток
забезпечується великими енерговитратами, максимальним проявом
фізичних і нервових зусиль, високими показниками розвитку координації,
тобто цілою низкою факторів, без контролю за розвитком, яких неможливо
раціонально планувати навчально-тренувальний процес спортсменок [1,
2, 5].

Велика кількість перемінних ускладнює логічний аналіз
кореляційних взаємозв’язків і не завжди дозволяє вийти на рівень
об’єктивних узагальнень. Одним з методів багатомірного аналізу, що
дозволяє уникнути суб’єктивного тлумачення коефіцієнтів кореляції’ є
факторний аналіз. Його позитивною стороною е те, що велику кількість
кореляційних взаємозв’язків можна об’єднати у декількох узагальнених
факторах, що мають певну вагу в загальній дисперсії вибірки [3, 4],

Робота виконана на підставі Зведеного плану науково-дослідної
роботи Державного комітету молодіжної політики, спорту та туризму
України на 2001-2005 рр за темою 1.2.3: «Удосконалания системи
підготовки кваліфікованих спортсменів з урахуванням співвідношення
тренувальних і змагальних навантажень» (номер державної реєстрації
0101U006309).

Мета. Вивчити фактори, які обумовлюють рівень тренованості
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кваліфікованих гандболісток і сприяють ефективності їх змагальної
діяльності.

Методика дослідження. Для визначення структури фізичної
підготовленості кваліфікованих гандболісток нами проведено педагогічне
спостереження за рівнем розвитку фізичних якостей гандболісток команд
вищої ліги національного чемпіонату України групи «Б» «Галичанка-2»,
м. Львів (п==12) та «АДВІС-Університет», м. Хмельницький (п=14) за
такими показниками: 1) відчуття мікроінтервалів часу; 2) станова
динамометрія; 3) кистьова динамометрія провідної руки; 4) час простої
реакції; 5) час складної реакції з вибором; 6) біг на 30м з високого старту;
7) біг на 30м з веденням м’яча; 8) біг на Зм з високого старту; 9) біг на 6м
з високого старту; 10) біг на 9м з високого старту; 11) комплексний тест;
12) стрибок уверх з місця за Абалаковим; 13) стрибок у довжину з місця;
14) лежачи на лаві, поштовхи штанги масою 60% від індивідуального
максимуму двома руками від грудей, кількість разів за 20с; 15) кидок
гандбольного м’яча на дальність з розбігу у 3 кроки; 16) кидок набивного
м’яча масою 1кг двома руками із-за голови сидячи на підлозі; 17) кидок
гандбольного м’яча з максимальною точністю з 7-метрової відстані; 18)
кидок гандбольного м’яча з максимальною силою з 7-метрової відстані;
19) кидок гандбольного м’яча з максимальною точністю 9-ме-ірової відс-
іані, 20) кидок гандбольного м’яча з максимальною силою з 9-метрової
відстані; 21) нахили тулуба вперед сидячи на підлозі; 22) «викрут» з
гімнастичною палицею; 23) біг 5 разів по 30м з інтервалом відпочинку
20с; 24) вистрибування уверх до відмови; 25) Гарвардський степ-тест;
26) біг на 2000м.

Основні результати.
Розрахунки отриманих результатів дослідження кваліфікованих

гандболісток проводились за допомогою комп’ютерної програми (SPSS)
із використанням факторного аналізу,

Факторний аналіз дозволив нам виявити вісім найбільш суттєвих
факторів  в  структурі фізичної  підготовленості кваліфікованих
гандболісток, сумарний вклад яких в дисперсію вибірки ослав 82,8%
(табл.1).

Найбільшу факторну вагу в структурі фізичної підготовленості
гандболісток мають два фактори: 1-ий фактор об’єднав швидкісні якості
спортсменок (20,1%); 2-ий фактор, який ми ідентифікували як спеціальна
спритність (18,9%). До 1-ого фактору увійшли такі показники: біг на 30м
з високого старту; біг на 30м з веденням м’яча; біг на 6 та 9м; стрибок
уверх за Абалаковим; прояв складної реакції з вибором. До 2- ого фактору
увійшов комплексний тест, човниковий біг, біг з прискоренням, спритність,
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здатність до виконання техніко-тактичних дій – гравець з м’ячем в руках
з максимальною   швидкістю біжить до 6-метрової лінії майданчика,
наступаючи однією ногою на лінію, повертається до лінії старту і
торкається її однією ногою, далі виконує біг до 9-метрової лінії і
повертається до лінії старту з аналогічною фіксацією кінцевих точок бігу.
З лінії старту  гравець з максимальною швидкістю виконує ведення м’яча
до центру майданчика, оббігає стійку в центральному колі і не виходячи
за його межі виконує передачу партнерові, який стоїть в районі 9-метрової
лінії і продовжує біг у напрямку воріт, партнер повертає м’яч гравцеві і
той виконує кидок у ворота з опорного положення, попередньо виконавши
розбіг із трьох кроків, при чому третій крок закінчується на 9-ти метровій
позначці. Вправа виконується двічі, фіксується кращий результат.

Таблиця 1.
Фактори, які обумовлюють ефективність змагальної діяльності

кваліфікованих гандболісток (n=26)
Статистичні величини  №  

з /п  
 

Фактори  
Вклад  кожного  фактору у 

загальну  дисперсію  вибірки , % Кумулята , %  

1 Швидкісні якості 20,1 20,1 

2 Спеціальна  спритність  18,9 39,0 

3 Швидкісна витривалість 10,8 49,8 

4 Вибухова сила  7 ,9  57,7 

5 Силова витривалість  6 ,9  64,6 

6 Загальна працездатність  5 ,4  70,0 

7 Координац ійні якості 5 ,3  75,3 

8 Гнучкість  4 ,6  79,9 

Це свідчить про те, що високий рівень розвитку швидкісних
якостей та спеціальної спритності є однією з головних вимог до рівня
тренованості кваліфікованих спортсменок. Швидкі переміщення гравців
по майданчику, швидкісні контратаки, на відміну від позиційного
очікування вигідного моменту є більш ефективними в досягненні
позитивного результату змагальної діяльності. Отримані результати за
першим фактором погоджуються з даними М.В.Чертової, В.В.Фойгта [5].
Проте результати комплексного тесту, за їх даними не є лімітуючими в
структурі фізичної підготовленості кваліфікованих гандболісток. Ці
розбіжності вірогідно обумовлені змінами у правилах і, як наслідок,
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об’єктивними змінами структури і змісту змагальної діяльності та
структури фізичної  підготовленості  сучасних кваліфікованих
гандболісток.

Третій фактор, вклад якого в сумарну дисперсію вибірки склав
10,8%, відображає швидкісну витривалість гандболісток, яка визначалася
за результатами бігу 5 разів по 30м з інтервалом відпочинку 20с. Здатність
спортсменок до тривалої і ефективної роботи швидкісного характеру є
одним із критеріїв ефективності їх змагальної діяльності.

Четвертий фактор характеризує силові якості гандболісток. До
нього увійшли такі показники, як кистьова динамометрія, кидок
гандбольного м’яча на дальність з розбігу у 3 кроки; сила кидка з 7 та 9-
метрової відстаней. Його вклад в сумарну дисперсію вибірки склав 7,9%.

П’ятий фактор (силова витривалість) характеризує здатність
спортсменок до тривалого подолання середнього та субмаксимального
опору. До нього увійшли: вистрибування уверх до відмови та поштовхи
штанги масою 60% від індивідуального максимуму двома руками від
грудей лежачи на лаві. Його вклад в загальну дисперсію вибірки становить
6,9%.

Шостий виділений нами фактор характеризує загальну
працездатність кваліфікованих спортсменок. До нього увійшли такі
показники, як Гарвардський степ-тест та біг на 2000м Вклад його в
загальну дисперсію вибірки склав 5,5%.

Сьомий фактор характеризує координаційні якості гандболісток
– точність кидків з 7 та 9-метрової відстаней. Його вклад в загальну
дисперсію вибірки становить 5,3%.

Як відомо, [1, 2] гнучкість в гандболі не є лімітуючою якістю,
що і підтвердили наші результати. Останній фактор характеризує гнучкість
спортсменок у кульшових суглобах і суглобах хребта та у плечових
суглобах. До нього увійшли такі показники, як: рухливість у кульшових
та плечових суглобах. Його вклад в загальну дисперсію вибірки становить
4,6%. Отримані дані вступають у протиріччя з даними В.Я.Ігнатієвої [2]
стосовно того, що гнучкість не є лімітуючою фізичною якістю в гандболі.

Висновки
1. Структуру фізичної підготовленості кваліфікованих гандболісток

складають вісім незалежних факторів з сумарним вкладом до
дисперсії вибірки 82,8%.

2. Найбільшу факторну вагу в структурі фізичної підготовленості
кваліфікованих гандболісток мають швидкісні якості (20,1%) та
спеціальна спритність (18,9%).
Перспектива подальших досліджень пов’язана із оптимізацією
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фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток.
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