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ОЦІНКА СТАНУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ
УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕСТИТЕТУ З

РІЗНИХ БІОГЕОХІМІЧНИХ ЗОН ЗАКАРПАТТЯ З
УРАХУВАННЯМ ФУНКЦІЙ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Бондарчук Н.Я.
Ужгородський національний університет

Анотація. В статті подані результати досліджень рівня розвитку фізичних якос-
тей студентів з різних біогеохімічних зон Закарпаття. Наведені дані свідчать про
необхідність пошуку нових, більш ефективних методів з метою підвищення рівня
фізичної підготовленості.
Ключові слова: фізична підготовленість, фізичний розвиток, щитоподібна залоза.
Аннотация. Бондарчук Н.Я. Оценка состояния физической подготовленности
студентов Ужгородского национального университета с разных биогеохимичес-
ких зон Закарпатья с учетом функций щитовидной железы. В статье поданы дан-
ные результатов исследования уровня развития  физических качеств студентов с
разных биогеохимических зон Закарпатья. Данные, которые мы представили
свидетельствуют о необходимости поиска новых более эффективных методов, с
целью повышения уровня физической подготовленности.
Ключевые слова: физическая подготовленность, физическое развитие, щитовид-
ная железа.
Anotation. Bondarchuk N.Ya. The level of physical preparedness of Uzhgorod national
university students from different biogeochemical zones of Thranscarpathion taking
into account the thyroid gland function. The results of the level of development of
students from different biogeochemical zones of Thranscarpathion physical qualities
are presented in the article. The presented information attests to a necessity for the
search of new effective methods in order to raise the physical preparedness.
Keywords: physical preparedness, physical development, thyroid gland.

Постановка проблеми. Фізична підготовленість є важливою
характеристикою здоров’я, інтегральним показником фізичної активності
людини [4]. Багатьма дослідженнями доведено позитивний вплив регу-
лярних занять фізичними вправами, фізичною культурою та спортом на
трудову діяльність. При цьому покращується не тільки фізична, але й
розумова працездатність [6].

Внаслідок поглиблення соціально-економічної, демографічної
та екологічної кризи погіршилось здоров’я і фізична підготовленість
студентської молоді.

Відповідно до основних положень Закону України “Про освіту”
головним завданням вищої школи є розвиток інтелекту, формування
моральних почуттів, виховання культури студентів і піклування про їх
здоров’я. Фізичне виховання, яке є підсистемою цілісного вузівського
процесу, орієнтоване на виконання соціального замовлення суспільства
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з підготовки здорового спеціаліста, здатного організувати і вести здоро-
вий спосіб життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Недостатня фізич-
на підготовленість та низький рівень здоров’я студентів є предметом
багатьох досліджень  [2]. Тому зараз здійснюється активний пошук но-
вих ефективних форм та методів проведення занять з фізичного вихо-
вання. Значна кількість досліджень присвячена питанням індивідуаль-
ного підходу [3], оптимізації та інтенсифікації процесу фізичного
виховання [2,10]. Різноманітність функціональних відхилень, різний
рівень фізичної підготовленості вимагають диференційованого підходу
не тільки до застосування засобів фізичної культури, але й до оцінюван-
ня результатів тестування фізичної підготовленості, враховуючи при
цьому індивідуальний рівень здоров’я студентів [3].

Поєднання принципів індивідуалізації та диференціації навчання
дасть можливість значно підвищити ефективність процесу фізичного
виховання, враховуючи вільний вибір студентами рухової діяльності [5].

Разом з тим залишається невизначеною проблема вивчення фак-
тору регіону, до якої відноситься Закарпатська область, яка належить до
регіонів з дефіцитом йоду в оточуючому середовищі. За вмістом цього
мікроелементу в об’єктах довкілля  територію області можна розділити
на дві біогеохімічні зони: низинна – з відносним достатком йоду в на-
вколишньому середовищі та гірська зона – з вираженою йодною недо-
статністю в довкіллі [9,11]. Статистичні дані свідчать, що за останні 5-
10 років спостерігається виражена тенденція до збільшення поширення
тиреоїдної паталогії [8].  Погіршення екологічної ситуації та медико-
соціальних умов (особливості харчування, якість питної води, дисбаланс
мікроелементів, вживання місцевих продуктів, вплив стресу,  спосіб
життя, шкідливі звички, фізична активність, збільшення автоімунних
захворювань та ін.) також створює сприятливі умови для зростання час-
тоти різних захворювань щитоподібної залози [7, 12].

У той же час,  ряд авторів відмічають нерівнозначну поширеність
зобу в біогеохімічних зонах області, що свідчать про те, що  не лише
один йодний фактор має значення в етіології захворювань щитоподібної
залози на Закарпатті [1, 13].

Порушення функцій щитоподібної залози призводить до по-
гіршення метаболізму та їх наслідкам – патології розумового та фізич-
ного розвитку людини [12].

Мета нашого дослідження полягає у визначенні показників фізич-
ної підготовленості студентів (юнаків) з різних біогеохімічних зон Закар-
паття в залежності від функціонального стану щитоподібної залози.
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Результати дослідження. У дослідженні взяли участь 440 прак-
тично здорових юнаків у віці  від 16 до 22 років. Це студенти 1-4 курсів
з різним рівнем фізичної підготовленості, які віднесені до основного
відділення вузу для участі в заняттях фізичною культурою на базі Ужго-
родського національного університету впродовж 2001-2003 років. Сту-
денти були розділені  на дві групи, в залежності  від місця народження
та проживання. До першої  групи увійшли студенти з низинних, з віднос-
ним дефіцитом йоду в навколишньому середовищі, районів Закарпаття
(220 чол.), до другої – з гірських, з дефіцитом йоду в довкіллі, районів
області (220 чол.).

Для дослідження швидкості, сили, витривалості, гнучкості,
швидкісно-силових якостей використовувались тести фізичної підготов-
леності населення України: біг на 100 метрів, біг на 3000 метрів, згинан-
ня і розгинання рук в упорі лежачи, стрибок у довжину з місця, підтягу-
вання на перекладині, нахил тулуба вперед з положення сидячи.

Таблиця 1.
Показники фізичної підготовленості студентів (16-22 р.)

УжНУ (М ±   m), n = 440
Ни-
зинні 
ра-
йони 
n = 
55 

Гір-
ські 
ра-
йони 
n = 
55 

Ни-
зинні 
ра-
йони 
n = 
55 

Гір-
ські 
райо-
ни n 
= 55 

Ни-
зин 
ні 
ра-
йони 
n = 
55 

Гір-
ські 
ра-
йони 
n = 
55 

Ни-
зин 
ні 
ра-
йони 
n = 
55 

Гір-
ські 
ра-
йони 
n = 
55 

№
 
п/
п 

Тест  

16 р.  16 р. 

Р 

18 р. 18 р. 

Р 

20 р. 20 р. 

Р 

22 р.  22 р. 

Р 

1 Біг 100 
м (с) 

13,7± 
0,05 

14,3±  
0,06 

Р < 
0,001 

13,8±  
0,06 

14,8±  
0,12 

Р 
<0,001 

13,6±  
0,05 

14,6±  
0,09 

Р 
<0,00

1 

13,6±  
0,09 

14,2±  
0,08 

Р < 
0,001 

2 Біг 3000 
м (хв) 

13,61
±  

0,09 

14,17
±  

0,06 

Р < 
0,001 

13,64
±  

0,08 

14,89
±  

0,12 

Р 
<0,001 

13,71
±  

0,08 

14,72
±  

0,09 

Р < 
0,001 

13,72
±  

0,13 

14,80
±  

0,12 

Р < 
0,001 

3 Згинан-
ня і роз-
гинання 
рук в 
упорі 
лежачи 
(разів) 

38,6±  
1,7 

32,1±  
1,1 

Р < 
0,001 

40,7±  
1,3 

36,4 ± 
1,5 

Р < 
0,05 

44,5 
± 1,5 

38,2±  
1,7 

Р < 
0,01 

45,5±  
2,9 

40,5±  
1,5 

Р < 0,2 

4 Стрибок 
у дов-
жину з 
місця 
(см) 

2,21±  
0,02 

2,10±  
0,01 

Р < 
0,001 

2,28±  
0,02 

2,15±  
0,01 

Р 
<0,001 

2,30±  
0,01 

2,20±  
0,02 

Р < 
0,001 

2,33± 
0,02 

2,25±  
0,02 

Р < 
0,001 

5 Підтягу-
вання на 
перекла-
дині 

(разів) 

11,6±  
0,36 

10,1±  
0,28 

Р < 
0,001 

14,6±  
0,41 

12,2  
± 0,39 

Р 
<0,001 

14,8 
± 

0,37 

12,8 
±  

0,38 

Р < 
0,001 

13,8 
± 

0,38 

131 ± 
132 0

,
2
8 

Р < 0,1 

6 Нахил 
тулубу 
вперед з 
поло-
ження 
сидячи 

(см) 

16,2± 
0,68 

16,4± 
0,70 

Р < 0,5 18,3±  
0,85 

17,8  
± 0,79 

Р < 0,4 15,6±  
0,75 

16,8±  
0,71 

Р < 
0,001 

16,7±  
0,74 

16,9 
± 

0,68 

Р < 0,5 
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Примітка: < - вірогідно
    < - тенденція до вірогідності

В результаті наших досліджень нами виявлено переважно ста-
тистично вірогідні відмінності (Р<0,001) між показниками фізичної
підготовленості студентів з різних біогеохімічних зон Закарпаття. Як ми
бачимо із таблиці, порівняльний аналіз показників фізичної підготовле-
ності свідчить про кращий розвиток юнаків з низинних районів (Р<0.001).
Студенти з гірських районів поступаються своїм одноліткам з бігу на
100 метрів (Р<0,001); в бігу на 3000 метрів (Р<0,001); у стрибках в дов-
жину з місця (Р<0,001); підтягуванні (Р<0,001), (юнаки 16,18,20 років),
віджиманні  (Р<0,001)  (16 років); (Р<0,05) (18 років), (Р<0,01) (20 років).
У віковій групі 22 роки ці показники сили мають тенденцію до вірогід-
ності (Р < 0,1; Р< 0,2).

Перевага юнаків у вікових групах 16, 18 і 22 років гірської зони
у розвитку гнучкості має тенденцію до вірогідності (Р<0,5), в той час, як
у віковій групі 20 років – вірогідна (Р<0,001). Але згідно з рейтинговою
оцінкою фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів
ці показники дуже низькі. На нашу думку, це свідчить, що норматии в
тестах є дуже високими. Практично жодний студент не виконує їх на
відмінно. Виняток складають лише деякі юнаки, які займаються у
спортивних секціях.

На кафедрі біохімії УжНУ були проведені досліди по вивченню
стану щитоподібної залози. Вміст тироксину  (Т4, нмоль/л), трийодтиро-
ніну (Т3, нмоль/л), тиротропного гормону (ТТГ, нмоль/л) в сироватці крові
визначали радіоімунологічним методом з використанням стандартних
тест-наборів виробництва Білорусії.

Таблиця 2
Функціональний стан щитоподібної залози

у студентів (16-22 р.) УжНУ
Ни-
зинні 
ра-
йони 
n = 
55 

Гірські 
райони 
n = 55 

Ни-
зинні 
ра-
йони 
n = 
55 

Гір-
ські 
ра-
йони 
n = 
55 

Низин 
ні ра-
йони n 

= 55 

Гір-
ські 
ра-
йони 
n = 
55 

Низин 
ні ра-
йони n 

= 55 

Гір-
ські 
ра-
йони 
n = 
55 

№ 
п/п 

Тест  

16 р.  16 р. 

Р 

18 р. 18 р. 

Р 

20 р. 20 р. 

Р 

22 р.  22 р. 

Р 

1 Т4 
нмол
ь/л 

104 ± 
2,49 

73  ± 
1,69 

< 
0,001 

104 ±  
2,49 

73± 
1,69 

< 
0,001 

104±  
2,49 

73± 
1,69 

<0,00
1 

104 ±  
2,49 

73 ± 
1,69 

< 0,001 

2 Т3 
нмол
ь/л 

18,5±  
0,02 

1,5±1  
0,007 

<0,00
1 

18,5±  
0,02 

1,51±  
0,007 

< 
0,001 

18,5±   
0,02 

1,51±  
0,007 

< 
0,001 

18,5±  
0,02 

1,51±  
0,007 

<0,001 

3 ТТГ 
нмол
ь/л 

2,96±  
0,09 

5,88± 
0,15 

< 
0,001 

2,96±  
0,09 

5,88±  
0,15 

< 
0,001 

2,96±  
0,09 

5,88±  
0,15 

<0,00
1 

2,96±  
0,09 

5,88±  
0,15 

<0,000
1 
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Проведені досліди показали, що важливі параметри функціо-
нальної активності  щитоподібної залози в крові у клінічно здорових
юнаків гірської зони знаходяться на нижчому рівні ніж у їх одноліток з
низинних районів області, що може бути прямим наслідком дефіциту
йоду в довкіллі [12].

Висновки. Одним із наслідків фізичного розвитку студентів є
низькі показники функцій щитоподібної залози та загальна йодна забез-
печеність організму студентів Закарпаття. Одержані нами дані з фізич-
ної підготовленості студентів дозволяють дійти висновку про неадек-
ватність нормативних програмних вимог з фізичного виховання вузу.

Подальші дослідження повинні бути спрямовані на пошук но-
вих ефективних методів фізичної культури та шляхів підвищення рівня
прояву фізичних якостей, покращення здоров’я студентів та вдоскона-
лення процесу фізичного виховання.
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ШЛЯХИ НАПРАВЛЕНОГО ФОРМУВАННЯ СТАВЛЕННЯ
СТУДЕНТІВ ДО ПРЕДМЕТУ „ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ”

Карпюк І. Ю.
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

Анотація. У статті досліджуються чинники  і компоненти ставлення студентів
до предмету фізичне виховання і виявляються шляхи його направленого форму-
вання
Ключові слова: фізичне виховання, студент, ставлення, складові і компоненти.
Аннотация. Карпюк И. Ю. Пути направленного формирования отношения сту-
дентов к предмету «физическое воспитание». В статье исследуются составляю-
щие и компоненты отношения студентов к предмету «физическое воспитание» и
выявляются пути его направленного формирования.
Ключевые слова: физическое воспитание, студент, отношение, составляющие и
компоненты.
Annotation: I. U. Karpiuk. The ways of directional creation students’ attitude towards
the subject of “physical education”. The subject of the article is studying and analyzing
substantial parts of students’ attitude towards the subject of “Physical education”.
Moreover, the article describes the ways of its directional creation.
Key words: physical education, student, attitude, composing and components.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Головуючими пріоритетами системи освіти в Україні є збережен-
ня і зміцнення здоров’я молоді, виховання у студентів свідомого дбай-
ливого ставлення до власного здоров’я, дотримання принципів здорового
способу життя, забезпечення різнобічного розвитку людини, як найваж-
ливіших умов формування особистості громадян [1].

 Основною обов’язковою в усіх вузах навчальною дисципліною
яка виконує важливу соціальну роль, вирішує поставлені завдання є
“фізичне виховання”.

Фізичне виховання – це навчальний предмет, завдання якого
формувати спеціальні знання і навички по застосуванню засобів фізич-
ної культури для забезпечення оптимальної життєдіяльності організму,
фізичного і духовного самовдосконалення [2]. Основна мета і направ-
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леність його викладання – забезпечення загальної (неспеціальної) фіз-
культурної освіти у поєднанні з  розвитком рухових здібностей, спри-
янні зміцнення здоров’я, удосконаленні будови тіла [3].

Успіхи у фізичному вихованні студентів значною мірою зале-
жать від того, на скільки активно і свідомо молоді люди беруть участь в
навчальному процесі [4].

Аналіз науково-методичної літератури показав, що рушійним
фактором у діяльності людини є потреба – категорія, що визначається як
психічне явище відображення об’єктивної потреби організму (біологіч-
на) або особистості (духовна, соціальна) [5]. Потреба як стан індивіда,
створюваний нестачею необхідних для існування і розвитку об’єкта,
виступає джерелом його активності, цілеспрямованої діяльності.

Психічне явище пов’язане із спонуканням до дії для задоволен-
ня потреби, називається мотивом. Мотив – це причина, що усвідомлюєть-
ся і лежить в основі вибору дій або вчинків особистості [6].

Процес дії мотиву називається мотивацією. Мотивація – одне з
основних джерел активності особистості, яке надає процесу фізичного
виховання дійову спрямованість і суб’єктивно значиму цінність. Фор-
мування майбутнього спеціаліста – це перш за все, проблема виховання
мотиваційно-ціннісного ставлення і на основі цього залучення студентів
до фізкультурно-оздоровчої діяльності.

Мотивування – раціональне роз’яснення суб’єктом причини
діяльності, шляхом вказівок на соціально допустимі для нього обстави-
ни, які спонукали до вибору даної дії. Мотивування будучи однією із
форм усвідомлення мотивів, може відрізнятися від дійсних мотивів і
свідомо використовуватись індивідом для маскування справжніх мотивів
поведінки, в тому числі і для психологічного захисту.

Вияв думок, міркувань, намірів і дій студентів по відношенню
до фізичного виховання впливає на ефективність формування всебічно і
гармонійно розвиненої особистості, її професійну підготовку [7, 8]. Ра-
зом з тим певні недоліки у вирішенні освітніх і виховних завдань прояв-
ляються в незадовільному відвідуванні студентами занять, низькою ак-
тивністю й ініціативою в засвоєнні навчального матеріалу.

Актуальність проблеми, вирішення якої залежить від сукупності
психолого-педагогічних умов, необхідних і достатніх для формування у
студентів мотиваційно-ціннісного ставлення до навчальної діяльності з
фізичного виховання, очевидна.

Робота виконана відповідно до плану НДР Національного педа-
гогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

Мета роботи. Дослідити чинники і компоненти ставлення сту-
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дентів до предмету “Фізичне виховання”, виявити шляхи його направ-
леного формування.

Методи дослідження: методом опитування, бесід і педагогіч-
них спостережень було досліджено 120 студентів ІІ–ІІІ курсів усіх фа-
культетів, які отримують неспеціальну фізкультурну освіту в спеціаль-
ному медичному відділенні кафедри фізичного виховання Національного
технічного університету України “КПІ”.

Вибір контингенту був обумовлений тим, що друго- третьокурс-
ники за період навчання уже мають достатню інформацію про фізичне
виховання в вузі.

Результати дослідження. Для цілеспрямованого і активного
формування у студентів потреби і позитивного ставлення до навчальних
занять з фізичного виховання необхідно знати особливості ставлення
студентів до предмету і чинників, які це ставлення обумовлюють.

Дослідження передбачало вивчення орієнтацій на мету занять і
розуміння їх значення, емоційну привабливість, особливості поведінки.

Під орієнтацією студентів розумілась система їх особистісних
установок, мотивів, які відображають в відповідності до потреб реалій,
цінність фізичного виховання. Оскільки орієнтація на заняття може бути
позитивною і негативною, враховувались мотиви, які спонукали до
відвідування занять і ті, які діяли протилежно.

Визначаючи орієнтацію, ми одночасно виявляли відповідні їй
особливості оцінок значимості занять і які причини заважають відвіду-
вати заняття при різній орієнтації і на яких компонентах – когнітивному
(розуміння), поведінковому (переконання) і емоційному (відчуття) вони
відображаються.

Як вихідне було прийнято положення, що орієнтації і компо-
ненти ставлення студентів до фізичного виховання складаються під дією
соціального середовища, накопичення життєвого досвіду.

При тій чи іншій орієнтації формується суб’єктивний образ умов,
необхідних для її реалізації в поведінці. Невідповідність елементів суб-
’єктивного образу необхідних і реальних умов фіксується індивідом як
причина, яка заважає заняттям.

В залежності від особливості причини, ступеню її усвідомлен-
ня, направленості орієнтації вона може виступати як перешкода в різних
компонентах складових [9, 10].

У ході обробки матеріалів використовувався факторний аналіз.
Визначалось, на які фактори-цілі орієнтуються студенти і які фактори-
причини цьому заважають.

При факторизації двох матриць коефіцієнтів кореляцій в них
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включались перемінні, які характеризували всі компоненти відношень,
які вивчались. Показниками зв’язку цих компонентів з окремими факто-
рами-цілями і факторами-причинами були величини факторних значень.

У табл.1 представлені фактори-цілі, на які орієнтуються студен-
ти в процесі занять, показники їх зв’язку з компонентами ставлення і
рангові місця факторних навантажень. Із змісту орієнтацій видно, що не
всі вони відповідають завданням фізичного виховання.

Таблиця 1
Зв’язок окремих складових ставлення з орієнтаціями 

Ранг 
Орієнтації 7 6 5 4 3 2 1 

1. Здоров’я, особиста 
привабливість 

       

2. Здоров’я, загальний 
фізичний розвиток 

       

3. Активний відпочинок, 
розвага 

       

4. Підтримання загальної 
працездатності, підготовка 
до майбутньої 
життєдіяльності 

       

5. Звичка до 
систематичних занять 

       

6. Відсутність мети 
занять 

       

7. Орієнтація на 
отримання заліку 

       

 
 

 

-0,662 
-0,232 
-0,396 

-0,196 
-0,104 

0,032 

0,327 
-0,082 

0,124 

0,155 

0,274 

0,132 
0,151 

-0,098 
0,183 

-0,035 
0,053 

0,207 
0,025 

-0,007 
0,284 

Компоненти складових: 
- когнітивний;             - поведінковий;                     - емоційний. 

- факторні значення. 
 

0,327 

Ієрархія величини зв’язку когнітивного компонента і окремих
орієнтацій співпадає з загальноприйнятою думкою про цінність резуль-
татів отримуваних при заняттях фізичним вихованням.

Позитивні зв’язки поведінкового компонента ставлення
відслідковуються з орієнтаціями, пов’язаними зі звичкою до занять і
використанням результатів занять з метою професійної і життєвої підго-
товки. Негативні кореляції цього компонента відслідковуються при роз-
біжності орієнтації з тими завданнями, які вирішуються в процесі фізич-
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ного виховання. Відсутність помітних кореляційних зв’язків поведінко-
вого компонента з орієнтаціями направленими на укріплення здоров’я,
обумовлене недостатньою поінформованістю студентів про зміни в
організмі під впливом занять.

У табл.2 представлені фактори-причини, які заважають студен-
там і величини факторних значень, які характеризують їх зв’язок з компо-
нентами чинників.

Таблиця 2
Зв’язок окремих компонентів ставлення з причинами поганого відвіду-

вання занять 
Ранг Причини 

1. Недостатній 
методичний рівень занять 

2. Недостатнє матеріальне 
забезпечення занять 

3. Низький рівень вимог 
до відвідування занять 

4. Відсутність умов для 
занять за особистою 
зацікавленістю 

5. Нестача часу 

6. Відсутність 
порозуміння з викладачем 

7. Особиста 
недисциплінованість 

8. Відсутність 
зацікавленості 

9. Невдалий розклад 
навчальних занять 

 
 

 

-0,127 
0,098 

0,192 

0,205 
0,226 
0,188 

0,037 
0,256 

0,160 

0,049 
0,082 

0,152 

-0,173 

0,089 
0,043 

0,044 

-0,192 

-0,132 

-0,071 

-0,038 
-0,153 

-0,483 
0,108 

-0,293 

-0,083 
-0,187 
-0,334 

Компоненти складових: 
- когнітивний;    - поведінковий;  - емоційний. 

          - факторні значення.  0,152 

Спираючись на величини і знаки цих зв’язків, можна стверджу-
вати, що різне відношення студентів до фізичного виховання пов’язане
з низкою причин, що обмежують їх активність.

Для більш обґрунтованого висновку з цього питання були вияв-
лені кореляційні зв’язки між перемінними, як входили в окремі факто-
ри-цілі, і перемінними, що характеризували фактори-причини. Визна-
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чені причини, що заважають студентам відвідувати заняття (табл. 3).
Таблиця 3

Причини недостатнього відвідування занять за окремими компонен-
тами

Компоненти ставлення  
Орієнтації когнітивний поведінковий емоційний 

1. Здоров’я, 
особиста зовнішня 
привабливість 

Методика за-
нять, їх матері-
альне забезпе-
чення 

 Зміст занять, нес-
тача часу, стосунки з 
викладачем, особиста 
недисциплінованість 

2. Здоров’я, 
загальний фізичний 
розвиток 

Методика за-
нять, їх матері-
альне забезпе-
чення 

Зміст занять, 
нестача часу. 

Стосунки з вик-
ладачем, особиста 
недисциплінованість 

3. Підтримання 
загальної праце-
здатності, підготов-
ка до майбутньої 
життєдіяльності 

Методика за-
нять, їх матері-
альне забезпе-
чення, недостатні 
вимоги по забез-
печенню відві-
дувань 

Матеріальне 
забезпечення 
занять, недос-
татні вимоги по 
забезпеченню 
відвідувань 

Матеріальне забез-
печення занять, осо-
биста недисципліно-
ваність 

4. Звичка до 
систематичних 
занять 

Матеріальне 
забезпечення 
занять, недостат-
ні вимоги по 
забезпеченню 
відвідувань 

 Методика занять, 
стосунки з викла-
дачем, невдалий роз-
клад занять 

5. Активний 
відпочинок, розвага 

Методика за-
нять, їх матері-
альне забезпе-
чення і зміст 

Стосунки з 
викладачем 

 

6. Відсутність 
мети занять 

 Стосунки з 
викладачем, 
відсутність інте-
ресу, невдалий 
розклад занять 

Методика занять 

7. Орієнтація на 
отримання заліку 

 Невдалий роз-
клад занять 

Методика занять, 
відсутність інтересу 

 

Подані матеріали дають можливість намітити шлях формування
і корекції активного відношення студентів до фізичного виховання. Один
із напрямків зміни негативного відношення полягає в підвищенні рівня
усвідомлення причини-перешкоди.  Так,  шляхом  роз’яснення і
переконання таку причину як особиста недисциплінованість, можна
перенести із емоційної сфери відношення до когнітивної. Глибоке
усвідомлення того,  що дисциплінованість є важливою умовою
досягнення тої чи іншої мети, може позитивно відобразитись на
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поведінковому компоненті ставлення.
Головне в зміні відношень полягає в усуненні неузгодженості

між завданнями фізичного виховання і індивідуальною орієнтацією, між
суб’єктивним образом необхідних умов і реально існуючими можливос-
тями. При цьому необхідно або усунути причини, які заважають займа-
тися, або змінити орієнтацію чи суб’єктивний образ умов її реалізації.
Результати аналізу показують, що невисокий методичний рівень прове-
дення занять помітно відображається на когнітивному і емоційному ком-
понентах ставлення. Тому удосконалення педагогічної майстерності,
психолого-педагогічної підготовки викладачів повинно стати важливим
важелем в зміні відношення студентів до фізичного виховання.

У процесі зміни когнітивного компонента відношення суттєву
роль повинні відігравати підвищення освітнього рівня студентів і про-
паганда знань з фізичної культури і валеології. Необхідно використову-
вати прийоми і методи, які наочно демонструють зміни в організмі під
дією занять (функціональні, працездатність, самопочуття, фізичний роз-
виток, підготовленість, стійкість до інфекцій і т. д.). Без кропіткої робо-
ти по навчанню студентів спостереженню за своїм станом важко зміни-
ти у них негативну мотивацію до фізичного виховання. Постійне
заохочення навіть за незначні успіхи сприятиме розвитку впевненості в
собі і нейтралізує негативну думку про власні можливості. Отже, зво-
ротній зв’язок має конкретну форму виявлення та інформує студента про
результати занять і підкріплює позитивну мотивацію. Це можливо при
доброзичливих, неформальних взаємовідносинах між викладачем і сту-
дентом.

Управління поведінковим компонентом ставлення передбачає з
одного боку, зміну негативного стереотипу поведінки, який склався ще в
школі, з іншого – чітке керівництво кафедрою і деканатом відвідування
студентами занять. Зі зміною когнітивного ставлення студентів до фізич-
ного виховання, зростання їх свідомості, необхідність контролю буде
зменшуватись.

Зміна емоційного ставлення повинна базуватись на ліквідації
формалізму в заняттях, підвищенні їх привабливості, насиченості засо-
бами і методами, які відповідають індивідуальним можливостям та по-
требам студента. Це не виключає проведення цілеспрямованої роботи з
групою, в якій навчається індивід, по формуванню колективної думки,
так як ця група є тим соціальним середовищем, яке впливає на погляди і
поведінку своїх членів.

Висновки: шляхи направленої зміни і формування ставлення
студентів до фізичного виховання можна здійснити при врахуванні пев-
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них психолого-педагогічних умов:
фізична культура – активний фактор становлення особистості,

який визначає необхідність формування її мотиваційної сфери;
активність особистості в навчально-виховному процесі зростає,

якщо вона усвідомлює причинну залежність між реальною практикою
фізичного виховання і  життєвими цінностями;

забезпечення тісного взаємозв’язку фізичного виховання з
професійною орієнтацією особистості майбутнього спеціаліста, де фізич-
не виховання – один із способів реалізації професійних планів і намірів,
життєвого призначення, умова успішного виконання соціальних і про-
фесійних ролей;

багатство особистості педагога, його професійної культури й
ерудиції забезпечує такі прийоми і способи педагогічних впливів, які
збагачують емоційний досвід студентів, розвивають уявлення, форму-
ють у них особисте ставлення до практики фізичного виховання.

диференційований підхід на навчальних заняттях може бути
здійснений на підставі вивчення динаміки мотиваційно-ціннісного став-
лення студентів до фізичного виховання у процесі навчання;

Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення динамі-
ки мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до фізичного вихован-
ня,  шляхів і стимулів підвищення їх інтересу до предмету “Фізичне ви-
ховання”.
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ФАКТОРНА СТРУКТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ

Кузьомко Л.М., Приймак С.Г.
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Анотація. У статті розглядаються деякі відмінності функціонального стану
серцево-судинної та дихальної систем  спортсменів, які спеціалізуються на легкій
атлетиці (спринт) та баскетболі.
Ключові слова: спорт, функціональний стан серцево-судинної та дихальної
системи, фізична працездатність.
Аннотация. Куземко Л.М., Приймак С.Г. Факторная структура функционально-
го состояния организма спортсменов разных специлиаци. В статье рассматрива-
ются некоторые особенности функционального состояния сердечно-сосудистой
и дыхательной систем спортсменов, специализирующихся  по легкой атлетике
(спринт) и баскетболе .
Ключевые слова: спорт, функциональное состояние сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, физическая работоспособность.
Annotation. Кusjomko L.M., Priymak S. G. A factor structure of a functional state of
human organism of athletic going in for different kinds of sport. The article deals
with some peculiarities of a functional state of a heart vascular and a respiratory
system of athletes, who take up track and field athletics (sprint) and basketball under
a physical training.
Key words: sport, functional state of a heart vascular and a respiratory system, physical
capacity for work.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку спорту
проблема оптимального управління тренувальним процесом, особливо
спортсменів,  які  займаються у групах спортивно-педагогічного
удосконалення, стає актуальною. Очевидно, вона не може бути вирішена
без надійного й об’єктивного апарату управління, яким є педагогічний
контроль. У загальній теорії і методиці спорту контроль - це перевірка, а
також спостереження з метою перевірки. Спортивна метрологія, для якої
контроль у спорті - основний предмет вивчення, визначає контроль «як
збір інформації про стан об’єкта управління і порівняння його фактичного
стану з належним» [3].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зусиллями багатьох
вітчизняних і закордонних фахівців розроблені важливі теоретичні і
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методологічні положення педагогічного контролю у галузі фізичного
фізичного виховання і спорту [5, 9]. Розрізнюють три типи станів: етапні
(перманентні), поточні і оперативні [2]. Звідси і відповідні три форми
контролю: етапний, поточний і оперативний.

У даному контексті предметом нашої уваги є перманентні, тоб-
то такі показники, що мало підлягають поточному впливу, відрізняють-
ся відносною стабільністю й етапним розвитком та характеризують фізич-
ний стан і підготовленість спортсмена в процесі його багаторічної
підготовки.

У теорії спорту фізичний стан розглядається як мінімум у трьох
проекціях: здоров’я, статура і фізіологічні функції. До останнього відно-
сять також рухову функцію, під якою мається на увазі і технічна підго-
товленість, і рівень розвитку фізичних якостей. Однак у спеціальній літе-
ратурі й у практиці всі ці ознаки хоча і розглядаються у взаємозв’язку,
найчастіше носять самостійний характер і вивчаються окремо.

Виходячи з цього, метою нашої роботи було вивчення фізично-
го стану спортсменів-легкоатлетів та баскетболістів для конкретизації
завдань для визначення адекватних засобів фізичного виховання на пер-
манентному (підготовчому) етапі підготовки спортсменів.

Робота виконана відповідно до плану НДР Чернігівського дер-
жавного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Методи та організація досліджень. Експериментальні дослід-
ження проводилися з використанням наступних методів: антропометрії,
спірометрії, динамометрії, тонометрії, електрокардіографії, функціональ-
них проб, математичного аналізу.

Антропометричні виміри включали визначення загальноприй-
нятими методиками: довжини тіла (см); довжина нижньої кінцівки (см);
відстань від верхньої великоберцової точки до підлоги (см); довжина
гомілки (см); довжина стегна (см); обхват гомілки (см); обхват стегна
(см); довжина верхньої кінцівки (см); маси тіла (кг); обхват грудної клітки
(см); життєвої ємності легень (л) [1, 5, 6].

Фізіологічні методики включали вимірювання: частоти дихан-
ня (кількість дихальних рухів за 1 хв); дихального об’єму (мл), хвилин-
ного об’єму дихання (мл); життєвої ємності легень (мл); артеріального
тиску (методом Короткова) (мм. рт. ст.); варіаційну пульсометрію (мето-
дом Р.М. Баєвського); ортостатичну пробу (методом Б.М. Кушелевсько-
го) [7, 8, 9].

Показники спірографії, варіаційної пульсометрії виконувались
і реєструвались у стані відносного спокою та після фізичного наванта-
ження, яке полягало у підйомі на сходинку висотою 0,5 м протягом 5 хв
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у темпі 180 уд/хв (тест PWC170).
Статистична обробка первинного матеріалу проводилася сучас-

ними статистичними методами на ЕОМ [3, 4]. Для аналізу взаємозв’-
язків між досліджуваними параметрами використовувалися кореляцій-
ний, регресійний  та факторний аналіз [3, 4].

Організація дослідження. Експериментальна частина дослід-
ження проведена в Чернігівському державному педагогічному універ-
ситеті імені Т.Г.Шевченка на базі кафедр факультету фізичного вихован-
ня (біологічних основ фізичного виховання і спорту, легкої атлетики).

У дослідженнях брали участь студенти (чоловіки) зі спеціалі-
зації легка атлетика (спринт) та баскетбол у віці 19-21 рік. Всього обсте-
жено 24 особи, з них 12 представників із секції “баскетбол”, 13 – із секції
“легка атлетика”. Серед даного контингенту - 1 майстер спорту України,
4 кандидатів у майстри спорту, 11 першорозрядників, 9 студентів масо-
вих розрядів.

Мета і завдання роботи визначили хід поетапного педагогічно-
го експерименту. Експеримент тривав протягом 2003-2004 рр. і охоплю-
вав три етапи науково-педагогічного пошуку. Розроблена схема органі-
зації  дослідження забезпечила  логічність і чіткість вирішення
поставлених завдань, наступність окремих етапів у загальній структурі
досліджень.

Результати досліджень показали значну варіативність функці-
ональних показників серед осіб різних спеціалізацій. Так, студенти секції
баскетбол (у подальшому – “баскетболісти”) відрізняються від студентів
із секції легка атлетика (у подальшому – “легкоатлети”) за показниками
фізичного розвитку, функціонального стану серцево-судинної та дихаль-
ної систем. Ця відмінність полягає у вищих значеннях тотальних розмірів
тіла у баскетболістів, а саме: за показниками довжини тіла і відповідно
довжини нижньої та верхньої кінцівки, маси тіла. Разом з тим за показ-
никами довжини та обхвату стегна, обхвату гомілки перевагу мають лег-
коатлети, на що вказує і співвідношення подовжніх розмірів стегна та
гомілки до їх обхватних розмірів. Так, у легкоатлетів співвідношення
довжина-обхват гомілки становить у середньому 84,06%, у баскетболістів
– 78,92%; довжина–обхват стегна у легкоатлетів – 116,82%, у баскет-
болістів – 111,93%.

За показниками функціонального стану серцево-судинної та
дихальної систем спостерігається залежність від спеціалізації спорт-
сменів. Так, навантаження, яке полягало у підйомах на сходинку протя-
гом 5 хв у діапазоні 159-170 Вт викликало зміну показників ЧСС, індек-
су напруги, ЖЄЛ, ДО, МОД. Найбільші зміни спостерігаються за
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показниками ЧСС (23-27%), ІН (12,54-39,81%), ДО (24,80-40,51%), МОД
(28,38-57,17%).

Оцінюючи реакцію серцево-судинної та дихальної систем, з’я-
сували вказувати, що у легкоатлетів на фізичне навантаження більша
реакція спостерігається за показниками серцево-судинної системи
(30,63%, у баскетболістів – 22,5%), у баскетболістів – дихальної систе-
ми (34,47%, у легкоатлетів – 15,15%). Це вказує на те, що у легкоатлетів,
на відміну від баскетболістів пристосовні реакції більше стосуються
серцево-судинної системи, у баскетболістів навпаки – дихальної. Под-
ібне твердження можна пояснити характером спеціалізації, а саме: для
спортсменів-легкоатлетів, які спеціалізуються на 400 м, виконання ро-
боти відбувається в субмаксимальній зоні потужності. Обмін речовин у
м’язах відбувається за рахунок анаеробних та аеробних процесів (пере-
важають анаеробні), відновлення АТФ. Для баскетболу ж притаманні
швидкісно-силові вправи, які виконуються в основному в аеробному
режимі. Разом з тим, тестове навантаження виконується протягом 5 хви-
лин, що є неспецифічним видом вправ для легкоатлетів і специфічним
для баскетболістів, так як тривалість однієї вправи для легкоатлета ста-
новить 50-60 с.

Для визначення структури і градацій фізичного стану, а також
виділення визначальних його факторів проведений факторний, множин-
ний кореляційний аналізи, у якому були використані параметри, що ха-
рактеризують фізичний розвиток, фізичну підготовленість, функціональні
можливості кардіореспіраторної системи в стані м’язового спокою і після
фізичного навантаження за допомогою степ-тесту. У процесі факторно-
го аналізу відокремлено по 5 головних факторів, сумарний внесок яких
в узагальнену дисперсію вибірки складав від 74,15 до 79,95%, залеж-
ності від спеціалізації.

Аналіз факторної структури вказує на специфічність розташу-
вання поєднань показників у спортсменів різних спеціалізацій. Як вид-
но з рис. 1 найбільший внесок у загальну дисперсію вибірки у легкоат-
летів (29,9%) і баскетболістів (36,9%) мають показники функціонального
стану серцево-судинної системи, що вказує на важливість саме цієї сис-
теми у фізичному стані спортсменів. Це підтверджує і аналіз кореляцій-
них матриць, де були відокремлені тільки вірогідні взаємозв’язки (табл.
1). Як видно з таблиці 1 кількість значимих зв’язків між показниками
фізичної працездатності і функціонального стану серцево-судинної сис-
теми у легкоатлетів у більша ніж у баскетболістів.

Функціональний стан дихальної системи більший вплив має  у
легкоатлетів, ніж у баскетболістів. Так, у легкоатлетів він має 17,68%
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загальної дисперсії вибірки, у баскетболістів – 6,41%. Даний факт
підтверджує думку про важливість розвитку дихальної системи у легко-
атлетів, як такої, що істотно впливають на фізичний стан організму. Фак-
тори фізичного розвитку, функціонального резерву серцево-судинної
системи мають приблизно однаковий внесок в загальну дисперсію виб-
ірки як у легкоатлетів, так і у баскетболістів:  фізичний розвиток – 13,82%
у легкоатлетів і 15,80% у баскетболістів; функціональний резерв серце-
во-судинної системи - 8,64% у легкоатлетів і 8,04% у баскетболістів.
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Рис. 1 Факторна структура фізичного стану легкоатлетів і баскет-
болістів.

Вищевказане свідчить про важливість подовжніх та обхватних
розмірів тіла та кінцівок у формуванні фізичного стану серед спортсменів
вивчаємих спеціалізацій. Причому залежність подовжніх та обхватних
розмірів від спеціалізації є очевидною. Так, у легкоатлетів фактор фізич-
ного розвитку сформований за рахунок обхватних розмірів - показників
обхвату гомілки і стегна та маси тіла. При цьому спостерігається пря-
мий взаємозв’язок вищеназваних показників, що у свою чергу вказує на
залежність маси тіла від розвитку мускулатури нижніх кінцівок. У бас-
кетболістів даний фактор формується за рахунок подовжніх розмірів –
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довжини тіла, нижньої кінцівки, гомілки та стегна, маси тіла. Як і у лег-
коатлетів за всіма показниками спостерігається прямий зв’язок, що
свідчить про формування маси тіла за рахунок довжини кістково-м’язо-
вого апарату. Із цього можна зробити логічний висновок: для легкоат-
летів притаманно розвиток м’язів нижніх кінцівок, а для баскетболістів
– високі значення довжини тіла.

Таблиця 1
Вірогідні кореляційні взаємозв’язки між показниками фізичної працез-
датності і функціонального стану серцево-судинної та дихальної сис-
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PWC170 -0,761 0,79 0,769-0,5400,7150,516-0,944 - -0,5600,719-0,558 - - - - -0,898-0,583-0,472
МПК за 1 хв (л) -0,7680,7960,698-0,6480,7980,789-0,888 - -0,7650,768-0,768 - - - - -0,598-0,685-0,877

Баскетболісти 
PWC170 - - - - - - - 0,488 - - - 0,7890,851 - -0,765 - - - 

МПК за 1 хв (л) - - - - - - - 0,503 - - - 0,6960,581-0,620-0,845 - - - 
 

Фізична працездатність має більший внесок в групі баскет-
болістів (12,43%), ніж у легкоатлетів (4,14%). Так, баскетбол, як ацикл-
ічний вид спорту в більший мірі розвиває витривалість, тоді як сприн-
терський біг (у даному випадку - серед бігунів на 400 м) удосконалює
швидкісно-силові можливості організму.

В результаті проведеного дослідження встановлено:
1. Продольні та обхватні розміри тіла спортсменів різних спец-

іалізацій має суттєві відмінності. Ця відмінність полягає у вищих зна-
ченнях тотальних розмірів тіла у баскетболістів. Разом з тим за показни-
ками довжини, обхвату стегна та гомілки перевагу мають легкоатлети на
що вказує і співвідношення подовжніх розмірів стегна та гомілки до їх
обхватних розмірів.

2. Аналіз факторної структури вказує на специфічність розташу-
вання поєднань показників у спортсменів різних спеціалізацій. Найбільш
інформативними показниками у спортсменів вивчаємих спеціалізацій є
результати аналізу варіаційної пульсометрії як до навантаження, так і
після його виконання.

3. Високий ранг показників фізичної працездатності - PWC170,
PWC170 на кг ваги, МПК та МПК на кг маси в групі легкоатлетів указує
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на необхідність розвитку фізичної працездатності як фактора удоскона-
лення функціонального стану серцево-судинної системи.

Перспективними є визначення параметрів технічної та тактичної
підготовленості для оптимального управління тренувальним процесом
спортсменів різних спеціалізацій.
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ДЛЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ

ВІДСТАВАННЯ В ПСИХІЧНОМУ І ФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКУ
Литовченко Г.О., Філіпов В.В.

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

Анотація. В статті поданий аналіз стану підготовки вчителів фізичного вихован-
ня в сучасному часі. Пропонуються рекомендації про необхідність внесення ко-
рекції в зміст, форми і методів підготовки вчителя для роботи в спеціальних і
допоміжних школах.
Ключові слова: оздоровчо-корекційної, реабілітації.
Аннотация. Литовченко Г.А., Филиппов В.В. Новые возможности подготовки
учителей физической культуры для работы с детьми, имеющими отставания в
психическом и физическом развитии. В статье анализируется состояние подго-
товки учителей физического воспитания на современном этапе. Предлагаются
рекомендации о необходимости внесения корекций в содержание, форм и мето-
дов подготовки учителя для работы в специальных и дополнительных школах.
Ключевые слова: оздоровительно-корекционные, реабилитации.
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Annotation. Lytovchenko G.O., Piliphov V.V. The ney means of fraininy of teachers
of physical culture in their work with children lagginq behind in mental and physical
development. The state of traininq of teachers of physical culture on contemporary
stage is analesed in the article. The recommendations about necessity of carrying in
the corrections into content forms and methods of traininq of teachers who work in
special and auxiliary schools are suggested here.
Key words: sanitation-corrective, rehabilitation.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. В пошуках ефективних шляхів оптимізації фахової підготовки на
факультетах фізичного виховання особливої уваги заслуговує диферен-
ційний підхід, який дає змогу кожному студенту реалізувати свої мож-
ливості на основі здібностей, нахилів та інтересів. [2]

Однак, в процесі навчання і виховання студентів основну увагу
приділяють переважно стандартизованій спортивно-технічній підготовці
майбутнього учителя фізичного виховання, де студент є виконавцем зав-
дань викладача з технічної підготовки. Це суттєво обмежує формування
професійної майстерності вчителя фізичного виховання. [5]

В умовах сучасного життя, при відсутності культури здоров’я,
милосердя, повноцінної медичної, а тим більше оздоровчо-корекційної
допомоги дітям з різними порушеннями та недоліками можливо вважа-
ти своєчасною підготовку фахівців оздоровчо-профілактичної реабілі-
тації з базовою педагогічно-фізкультурною освітою (В.М.Белов, В.І.Тка-
чук, 1991).

Вивчення і оцінка фізичного розвитку і фізичної підготовленості
учнів – необхідний елемент практичної діяльності лікарів і вчителів
фізичного виховання допоміжних шкіл. Показники фізичного розвитку
і підготовленості являються основою для правильної організації і удос-
коналення змісту і методів фізичного виховання школярів. Ці показники
в деякій мірі характеризують рівень оволодіння учнями життєво необх-
ідними уміннями і навичками.

Систематичне вивчення рівня фізичного розвитку і підготовле-
ності учнів має важливе значення для аналізу впливу занять і дає мож-
ливість вчителю більш ефективно керувати процесом фізичного вихо-
вання і здійснювати диференційний підхід до учнів. [4,1]

Медичні та педагогічні кадри сучасної загальноосвітньої шко-
ли не в змозі, або навіть не володіють необхідними знаннями з первісної
профілактики і раннього виявлення відхилень в стані фізичного і психі-
чного здоров’я школярів. Учитель фізичної культури ще недостатньо
володіє знаннями з вікової фізіології, психології, і ще не став тим зв’язу-
ючим ланцюгом медико-педагогічної взаємодії в організації учбово-ви-
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ховного процесу. Це призводить до того, що в школах не проводиться
медико-педагогічна корекція відхилень в стані психофізичного здоров’я
дітей, особливо в критичні періоди формування організму школяра. Су-
часна загальноосвітня школа орієнтується більше на розумовий розви-
ток, практично не може забезпечити і навчити дітей бути здоровими. [6]

Однією з головних проблем фізичного виховання з дітьми з
відхиленням в стані фізичного і психічного здоров’я школярів полягає в
виявленні загальних і індивідуальних закономірностей управління про-
цесами адаптації важливих систем організму в цілому. Ця проблема має
складну багаторівневу і багатофакторну структуру і включає декілька
головних аспектів: медичні, соціальні, психолого-педагогічні, спортивні.
[1]

Для того, щоб дієво і ефективно покращити стан оздоровчої
роботи в школі, корекційну роботу з дітьми, що мають відхилення в фізич-
ному і психічному розвитку. забезпечити тренуючий ефект занять, веду-
чих до підвищення резистентності і функціональних можливостей орган-
ізму – необхідно вносити корективи не тільки в зміст шкільного фізичного
виховання, а і в підготовку вчителя фізичного виховання [6].

Перед учителем фізичного виховання стоять важливі навчальні,
виховні та оздоровчі завдання, які спрямовані на формування здорового
способу життя, самовдосконалення, підвищення рівня соціально-трудо-
вої адаптації учнів, що являється педагогічною проблемою. Назріла на-
гальна проблема підготовки вчителя фізичного виховання спеціальних
та допоміжних шкіл обумовлена не тільки гуманістичними, але й соц-
іальними потребами нашого суспільства. [5]

Це обгрунтовано зростанням кількості дітей, які мають недо-
ліки розвитку різної паталогії. За даними літературних джерел до 25%
учнів масових шкіл мають порушення зору та зайву вагу, 35-50% - пору-
шення опорно-рухового апарату і відхилення в діяльності серцево-су-
динної системи (Б.В.Сермєєв, 1991).

Крім масових шкіл, в нашій країні функціонують такі типи спец-
іальних та допоміжних шкіл: глухих; слабозрячих; слабочуючих; з де-
фектом мови та ін. В таких школах фізичне виховання має свою специф-
іку,  яка  обумовлена  характером ,  формою,  ступенем  розвитку
аномальності дітей. Загальні завдання фізичного виховання, в переліче-
них спеціальних та допоміжних школах, вирішується в єдності з кореля-
ційними завданнями шляхом подолання або ослаблення недоліків у фізич-
ному розвитку, рухової  функції,  пізнавальної  діяльності  дітей
(М.О.Козленко, 1992).

Більшість вчителів фізичного виховання, які працюють в таких
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навчальних закладах (спеціальних і допоміжних), не мають спеціальної
освіти, що значно послаблює ефективність фізичного виховання ано-
мальних дітей.

Позитивним прикладом є діяльність таких вузів, як Волинський
і Запорізький університети, Слав’янський, Кіровоградський і Харківсь-
кий педагогічні вузи. В цих закладах ведеться підготовка вчителів фізич-
ного виховання з урахуванням елементів фізичної реабілітації дітей з
різними аномаліями та інвалідів.

На фоні загального погіршення дитячого здоров’я таких шкіл,
на жаль, стає дедалі більше.

Відомо, що рухові та психічні компоненти діяльності людини
дуже пов’язані, взаєморегульовані. Але на сьогодні змістова сторона
поведінки взагалі, і рухової діяльності зокрема, вивчені психолого-пе-
дагогічною наукою значно гірше, ніж їх оперативно-технічна сторона,
що зумовлює великі прогалини в використанні фізичних вправ як за-
собів оптимізації та корекції психічної сфери людини [6]. В зв’язку з
цим отримує особливе значення, по-перше, дослідження змістового ха-
рактеру довільних дій особи в указаній сфері діяльності, розробка та
апробація комплексів та блоків фізичних вправ вибіркового характеру з
конкретними методиками їх використання у відповідності з типологією
діагностичних відхилень, по-друге, підготовка зовсім нового типу вчи-
теля фізичного виховання – коректолога, для проведення такої роботи з
аномальними дітьми. Проблема розробки і використання спеціальних
комплексів і блоків фізичних вправ з тією цілеспрямованістю, яка про-
понується, дуже актуальна. Використання довільних вправ вибіркового
характеру, як корегуючих засобів з дітьми що мають затримки психічно-
го і фізичного розвитку суттєва, як з боку корекції фізичного і психічно-
го здоров’я дітей, що гостро потребують цього, так і для активізації про-
цесу навчання на факультеті фізичної культури, розвитку теорії і практики
фізичного виховання.

Робота виконана відповідно до плану НДР Чернігівського дер-
жавного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Формування цілей статті. На наш погляд, ще недостатня ува-
га приділяється підготовці вчителів фізичного виховання для роботи з
дітьми в спеціальних закладах та школах. Ціль нашого дослідження –
виявлення деяких особливостей та внесення деяких змін в зміст та форм
підготовки такого вчителя.

Результати досліджень. Система навчання, виховання, оздо-
ровлення та корекції в спеціальних та допоміжних школах розглядаєть-
ся нами як совокупність взаємопов’язаних і взаємообумовлених її еле-
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ментів – мети, змісту, форм, засобів і методів, що сприяють подоланню
або ослабленню недоліків фізичного і психологічного розвитку аномаль-
них дітей і досягнення, можливо, вищого загального їх розвитку. Од-
нією з ланок такої системи є фізичне виховання. Воно входить у загаль-
ну систему як підсистема, характеризуючи власні завдання, зміст, форми,
засоби і методи впливів на фізичний розвиток та підготовку учнів.

Системний підхід до фізичного виховання в спеціальній школі
обумовлений тим, що ефект занять фізкультурою залежить від змісту,
методики і регулярності проведення, а також від узгодженості впливу
різних форм занять по фізичній і психічний розвиток учнів.

На наш погляд, введення подвійної спеціальності має широкий
діапазон напрямків, таких як:

– фізична реабілітація;
– робота в спеціальних дитячих садках;
– нетрадиційні види оздоровлення та спорту.
Такі напрямки повинні в певній мірі вирішити завдання фізич-

ного виховання в спеціальних закладах для дітей з різними психічними
та фізичними недоліками та порушеннями.

Як показали наші дослідження система та програма підготовки
вчителя повинні розділятися на ІІ розділи:

І – базова підготовка, яка включає традиційні теоретичні,
спортивно-педагогічні дисципліни;

ІІ – спеціальна підготовка, яка грунтується на дисциплінах оз-
доровчого, реабілітаційного, корекційного характеру, на використанні
засобів, форм, методів фізичного виховання аномальних дітей.

Навчальні дисципліни, педагогічне вдосконалення та педагогі-
чна практика студентів повинні бути повністю пов’язані з роботою в
спеціальних дошкільних закладах та школах. Результати проведеного
дослідження дають змогу зробити висновки, педагогічні кадри, які є
сьогодні на факультетах фізичного виховання педагогічних вузів, взмозі
готувати спеціалістів для роботи з цією категорією дітей. Випускник
вказаного профілю повинен поєднувати знання, отримані в області теорії
і практики фізичного виховання, морфо-функціонального дозрівання
систем організму, психіки школярів в межах кожної вікової групи.

Для того, щоб підготувати такого фахівця, активізувати навчаль-
ний процес на факультеті фізвиховання, що є також вкрай необхідним,
бо в такій якості, в якій він є сьогодні, нездатний в повній мірі стимулю-
вати студентів для отримання знань – необхідна докорінна перебудова.
Вона повинна здійснюватись в напрямку підвищення інтелектуальної
підготовки вчителя фізичного виховання, а саме – створення окремих
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груп, студенти яких би отримували поглиблену підготовку для роботи з
дітьми в спеціальних закладах та школах.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем підготовки вчителів фізичної культури для ро-
боти з дітьми, які мають відставання в психічному і фізичному розвитку.

Література
1. Давиденко Е.В., Огорелкова Л.Л. Особенности физической адаптации школьни-

ков-инвалидов по зрению. Физическое воспитание студентов творческих специ-
альностей: Сб. науч. тр. под ред Ермакова С.С. – Харьков: ХХПИ, 2001. - № 5. – С.
30-33.

2. Емец О.Й. Наукові записки. Ніжинський держ. пед. унів. ім. Миколи Гоголя: під
ред. Яковця В.Н. 1999. С. 66-68.

3. Сермеев Б.В., Ефименко Н.Н. Физическое воспитание дошкольников, страдающих
церебральным параличем: Мет. реком. – Одесса, 1988. – С. 3-12.

4. Таран Л.А. Некоторые особенности физического развития и физической подготов-
ленности детей олигофренов. Педагогіка, психологія та медико-біологічні пробле-
ми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. – Харків:
ХХПІ, 2001. - № 2. С. 32-37.

5. Філіпов В.К., Синіговец В.І., Малец В.І. Нові можливості підготовки учителів фізич-
ної культури. педагогічні і психологічні проблеми підготовки вчителів // Матеріа-
ли ювілейної наукової конференції присвяченої 80-річчю Чернігівського держав-
ного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка: Редколегія: М.Я.Ігнатенко (від.
редактор) та ін. – Чернігів, 1996, с. 57-59.

6. Шмаргун М.І., Шмаргун В.М. Підготовка учителя фізичної культури – коректоло-
га як соціальний запит школи та форма активізації пізнавальної діяльності сту-
дентів // Матеріали ювілейної наукової конференції присвяченої 80-річчю Черніг-
івського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка: Редколегія:
М.Я.Ігнатенко (від. редактор) та ін. – Чернігів, 1996, с. 55-57.

Надійшла до редакції 01.10.2004р.

РЕЙТИНГ-МОДЕЛЬ  СПОРТИВНО-МАСОВОЇ ТА
СПОРТИВНОЇ РОБОТИ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Ольховий О.М.

Харківський університет Повітряних Сил Збройних Сил України

Анотація. В статті розглядається рейтинг-модель спортивно-масової та спортив-
ної роботи для об’єктивної оцінки діяльності вищого військового навчального
закладу з питань організації та проведення фізичної підготовки та спорту.
Ключові слова: рейтинг-модель, спортивно-масова та спортивна робота, оцінка
діяльності..
Аннотация. Ольховой О.М. Рейтинг-модель  спортивно-массовой и спортивной
работы высшее военное учебного заведения. В статье рассматривается рейтинг-
модель спортивно-масовой и спортивной работи для объективной оценки дея-
тельности высшего военно-учебного заведения по вопросам организации и про-
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ведения физической подготовки и спорта.
Ключевые слова: рейтинг-модель, спортивно-масовая и спортивная работа, оцен-
ка деятельности.
Annotation. Ol’hovoy O.M. The rating - model is sports - mass also of sporting work
higher military educational institutions. In this article rating is considered of sport
measures and action for objective appraisal of activity of higher military educational
institution on the questions of organization and conducting of physical fitness programs
and sport.
Keywords: rating-model, sport measures and action, appraisal of activity.

Постановка проблеми. Перевірка та оцінка діяльності вищого
військового навчального закладу на сьогодні утворює складну систему,
одним з елементів якої є оцінка стану організації та проведення фізич-
ної підготовки [1,2,6,7,8]. Огляди спортивно-масової роботи (СМР) та
спортивні заходи, які проводяться в ЗС України серед ВВНЗ і на міжна-
родній арені є тим засобом, який можна використовувати з метою оцін-
ки діяльності вищого військового навчального закладу з питань органі-
зації та проведення фізичної підготовки та спорту. Проте існуюча сучасна
система оцінки результатів проведення перевірок за умовами оглядів
СМР в Збройних Силах України  [2] сильно відрізняється від тієї, яка
існувала в період з 1945 по 1991 роки, і не дозволяє повною мірою оці-
нити різні за своїм військовим (професійним) призначенням ВВНЗ. Так
не можливо за одними і тими ж критеріями оцінити спеціалістів різних
військових спеціальностей -  льотчика та моряка, оператора радіолокац-
ійної станції та воїна-десантника через те, що перед ними стоять цілком
різні в своїй основі та  кінцеві завдання. Географічні умови розміщення
ВВНЗ, зміст, характер  та умови  навчально-бойової діяльності військо-
вослужбовців різних видів та родів військ Збройних Сил України  істот-
но  відрізняються, тому й вимоги до фізичної підготовленості різні.
Відмінності в вимогах, що пред’являються до  військовослужбовців
різних військових спеціальностей, говорять про необхідність викорис-
тання диференційованого підходу при оцінці результатів діяльності
спеціалістів різних  військових спеціальностей.

Робота виконується згідно з перспективним планом наукової та
науково-технічної діяльності Головного управління військової освіти МО
України в рамках науково-дослідної роботи “Дослідження модульно-
рейтингової системи організації педагогічного процесу з метою підви-
щення його ефективності  щодо підготовки військових фахівців”, шифр
“Модуль”.

Аналіз останніх  досліджень і публікацій  щодо розв’язання
даної проблеми свідчить про те, що сформована на сьогодні система
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перевірки та оцінки діяльності вищого військового навчального закладу
не дозволяє в повній мірі та з однаково об’єктивною ефективністю пере-
вірити стан організації та проведення фізичної підготовки в різних за
спеціальною направленістю ВВНЗ [6,7,8]. В даний час огляди спортив-
но-масової роботи проводяться щороку поетапно знизу доверху, почи-
наючи з першості серед підрозділів і закінчуючи першістю ЗС України.
Огляди стимулюють діяльність командирів і начальників на залучення
усього особового складу до регулярних занять спортом і підвищення
спортивної майстерності. Однак, проведення оглядів ефективно лише в
тому випадку, якщо в їх основі лежать не тільки кількісні, але і якісні
показники, якщо система контролю і перевірки при підведенні підсумків
дозволяє виявити фактичний рівень фізичної і спортивної підготовле-
ності особового складу. Огляди дозволяють також розкрити наявні не-
доліки в організації і проведенні спортивної роботи у військах та ВВНЗ
і визначити шляхи для їх усунення.

Мета дослідження: аналіз існуючої системи перевірки та оцін-
ки діяльності ВВНЗ з питань організації та проведення фізичної підго-
товки, та пропозиція якісної, на наш погляд, рейтинг-моделі  спортив-
но-масової та спортивної роботи вищого військового навчального
закладу, з метою її подальшого використання для об’єктивної оцінки
діяльності ВВНЗ.

Результати досліджень. Рейтинг-модель за результатами діяль-
ності ВВНЗ встановлює функціональний зв’язок інтегрального рейтин-
гу ВВНЗ з його частковими рейтингами з окремих видів діяльності на
різних рівнях декомпозиції, а також зв’язок часткових рейтингів нижнь-
ого рівня з кількісними оцінками діяльності ВВНЗ з кожного напрямку
діяльності (в тому числі і напрямку  спортивно-масової та спортивної
роботи, яка йде у декомпозиції діяльності ВВНЗ під номером 6) [5].
Запропонована в даній роботі рейтинг-модель спортивно-масової і
спортивної роботи ВВНЗ може розглядатися як варіант і, безумовно,
вимагає обговорення й уточнення представниками кафедр фізичної підго-
товки і спорту у всіх ВВНЗ МО України (рис. 1.).
6.1. Спортивно-масова робота передбачає участь військовослужбовців
ВВНЗ в спортивно-масових заходах, які проводяться в Міністерстві обо-
рони України. До них відносяться (третій рівень декомпозиції):

6.1.1. Участь в проведенні огляду спортивно-масової роботи
серед ВВНЗ МО України;
6.1.2. Участь у особистій та командній першості між ВВНЗ МО
України;
6.1.3. Участь у заочній командній першості між ВВНЗ МО Ук-
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раїни.

 6. Спортивно-масова та спортивна робота 

6.1 Спортивно-масова  робота 6.2. Спортивна  робота 

6.1.1  
Участь в 
проведенні огляду 
спортивно-масової 
роботи серед 
ВВНЗ МО 
України 
 

6.1.2  
Участь у 
спартакіаді 
серед ВВНЗ 
МО України 

6.1.3  
Участь в 
заочних 
змаганнях 
серед 
ВВНЗ МО 
України 

Перший 
рівень 

Другий 
рівень 

Третій 
рівень 

6.2.1 
Виконання 
вищих 
спортивних 
досягнень 

6.2.2  
Участь у 
чемпіонатах ЗС 
України, серед 
видів та силових 
структур, 
Європи, світу 

6.1.1.1 
Виконання 
спортивних 
розрядів 

6.1.1.2  
Виконання 
нормативів 
фізичної 
підготовки 

Четвертий 
рівень 

Рис. 1. Модель спортивно-масової та спортивної роботи ВВНЗ

6.2. Спортивна робота складається з  двох складових.
6.2.1 Підготовка до виконання вищих спортивних досягнень (кан-
дидат у майстри спорту, майстер спорту, майстер спорту міжна-
родного класу)
6.2.2. Підготовка до участі у чемпіонатах ЗС України, серед видів
ЗС України, силових структур, у чемпіонатах Європи та світу.
Розроблена модель діяльності ВВНЗ на усіх рівнях декомпозиції

буде використана при розробці рейтинг-моделей за результатами спортив-
но-масової та спортивної роботи ВВНЗ, яку наведено на рис.2

На рис. 2 прийняті такі позначення:
R6 - частковий рейтинг (першого рівня) ВВНЗ за результатами спортив-
но-масової та спортивної роботи;
R61, R62 - часткові рейтинги (другого рівня) ВВНЗ за результатами скла-
дових 6.1; 6.2 моделі спортивно-масової та спортивної роботи;
R611 - R613, R621, R622  - часткові рейтинги (третього рівня) ВВНЗ за резуль-
татами складових  6.1.1 - 6.1.3, 6.2.1; 6.2.2 відповідно моделі спортивно-
масової та спортивної роботи;
R6111, R6112 – часткові рейтинги (четвертого рівня) ВВНЗ за результатами
складових 6.1.1.1; 6.1.1.2 відповідно моделі спортивно-масової та
спортивної роботи;
Р6111- Р6112, Р612 - Р613, Р621 - Р622  – рейтингові оцінки для визначення част-
кових рейтингів відповідного рівня;
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О61111-О61113 – первинні оцінки для визначення рейтингової оцінки Р6111;
О61121-О61123 – первинні оцінки для визначення рейтингової оцінки Р6112;
О612, О613   – первинні оцінки для визначення рейтингових оцінок Р612, Р613
О6211 -О6213   – первинні оцінки для визначення рейтингової оцінки Р621;
О6221 -О6222   – первинні оцінки для визначення рейтингової оцінки Р622;
α - коефіцієнти вагомості часткових рейтингів відповідних рівнів.
 α7 

Рівень 
рейтингових  
оцінок 

Рівень 
первинних  
оцінок 

R611 
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3 рівня 

Частковий 
рейтинг 4 рівня 

Рис. 2 Рейтинг-модель спортивно-масової та спортивної роботи
ВВНЗ

Визначення для кожного ВВНЗ первинних оцінок О612 та О613
здійснюється за результатами їх участі в спартакіаді серед ВВНЗ МО
України та в заочних змаганнях серед ВВНЗ МО України відповідно (таб-
лиця 2). Для обчислення зазначених первинних оцінок використовуєть-
ся  вираз:

N
nO −= 1612 ,                                               (1.1)

де n - місце, яке зайняв ВВНЗ на спартакіаді;
N  - кількість  ВВНЗ, що приймають участь у спартакіаді.
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M
mO −=1613 ,                                               (1.2)

де m - місце, яке зайняв ВВНЗ у заочних змаганнях серед
ВВНЗ МО України;

M  -  кількість  ВВНЗ, що приймають участь у заочних змаган-
нях.

Таблиця 1.
Визначення первинних оцінок за результатами огляду спортивно-ма-

сової роботи у ВВНЗ
Умовні позначення 

вихідні дані 
 
 
 
 

 
Види спортивних нормативів 

Чисельність виконаних 
нормативів 

Первинні 
оцінки 

 
Вагові 
коефіцієнти 

1 Перший спортивний розряд Д61111 

2

611111
61111 M

ДO =  
β61111 

2 Другий  спортивний розряд Д61112 

2

61112
61112 M

ДO =  
β61112 

3 Третій  спортивний розряд Д61113 

2

61113
61113 M

ДO =  
β61113 

4 "Відмінно" Д61121 

2

61121
61121 M

ДO =  
β61121 

5 "Добре" Д61122 

2

61122
61122 M

ДO =  
β61122 

6 "Незадовільно" Д61123 

2

61123
61123 M

ДO =  
β61123 

 Загальна чисельність особового 
складу ВВНЗ 

 М2 

 

Визначення для кожного ВВНЗ первинних оцінок О6221 та О6222
здійснюється за результатами участі представників ВВНЗ у чемпіонатах
ЗС України, серед видів ЗС України, серед силових структур України та
у чемпіонатах Європи і світу відповідно (табл.4).

Для обчислення вказаних первинних оцінок використовується
вираз:

D
dO −= 16221 ,                                              (1.3)

де d - місце, яке зайняв ВВНЗ за результатами участі в чем-
піонатах ЗС  України, серед видів ЗСУ, серед силових
структур України;
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D  - сума місць  ВВНЗ, що приймають участь у в чемп-
іонатах даного рангу.

Таблиця 2.
Визначення первинних оцінок для складових 6.1.2; 6.1.3 моделі

спортивно-масової та спортивної роботи  ВВНЗ
Вихідні дані Номери місць, які посіли 

ВВНЗ на першості серед ВВНЗ Спартакіада 
ВВНЗ 

Заочні 
змагання 

Перше місце 1 1 
Друге місце 2 2 
Третє місце 3 3 
Четверте місце 4 4 
П'яте місце 5 5 
Шосте місце 6 6 
Сьоме місце 7 7 
Восьме місце 8   8 
Дев'яте місце 9 9 
Десяте місце 10 10 
Одинадцяте місце 11 11 
Дванадцяте місце 12 12 

Таблиця 3.
Визначення первинних оцінок по спортивній роботі ВВНЗ

Умовні позначення 
вихідні дані 

 
 
 
 

 
Види спортивних нормативів 

Чисельність тих,  
хто виконав 
нормативи 

Первинні 
оцінки 

 
Вагові 
коефіці-
єнти 

1 Майстер спорту міжнародного 
класу 

Д6211 

2

6211
6211 M

ДO =  
β6211 

2 Майстер спорту 
 

Д6212 

2

6212
6212 M

Д
O =  

β6212 

3 Кандидат в майстри спорту 
 

Д6213 

2

6213
6213 M

ДO =  
β6213 

 Загальна чисельність особового 
складу ВВНЗ 

М2 

 
Необхідно відмітити, що вираз (1.3) використовується тільки

тоді, коли  в чемпіонатах вказаного рангу  приймає участь більше одно-
го ВВНЗ. Якщо  участь приймає тільки один ВВНЗ, то для нього пер-
винна оцінка О6221 = 1. Для ВВНЗ, які не беруть участь у чемпіонатах
даного рангу, первинна оцінка О6221= 0.
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K
k

−=1O6222 ,                                               (1.4)

де k - місце, яке зайняв ВВНЗ за результатами участі його
представників в чемпіонатах Європи та світу;
K  - сума місць  ВВНЗ, представники яких приймають
участь у в чемпіонатах Європи та світу.

Таблиця 4.
Визначення первинних оцінок для складової 6.2.2 моделі спортивно-

масової та спортивної  роботи ВВНЗ
Вихідні дані Номери місць, які посіли ВВНЗ за 

участь спортсменів у відповідних 
чемпіонатах Чемпіонат ЗС України серед 

видів та силових структур 
України 

Чемпіонат Європи, 
світу 

Перше місце 1 1 
Друге місце 2 2 
Третє місце 3 3 
Четверте місце 4 4 
П'яте місце 5 5 
Шосте місце 6 6 
Сьоме місце 7 7 
Восьме місце 8 8 
Дев'яте місце 9 9 
Десяте місце 10 10 
Одинадцяте місце 11 11 
Дванадцяте місце 12 12 

 
Вираз (1.4) використовується тільки тоді, коли в чемпіонатах

Європи , світу приймають участь представники більше одного ВННЗ.
При участі  представників тільки одного ВВНЗ первинна оцінка для цього
ВВНЗ  О6222 = 1. Для ВВНЗ, представники якого не  приймають участь в
чемпіонатах Європи, світу, О6222 = 0.

Значення  вагових коефіцієнтів α та β в рейтинг-моделі за ре-
зультатами  спортивно-масової та спортивної роботи обов’язково обго-
ворюються спільно представниками кафедр фізичної підготовки  та
спорту всіх ВВНЗ і спортивного комітету МО України й затверджують-
ся їх колегіальним рішенням. Значення затверджених коефіцієнтів α та
β єдині для всіх ВВНЗ МО України.

Висновки.
1. На основі узагальнення виконаних раніше досліджень з

проблем оцінки діяльності та рейтингування ВВНЗ з питань організації
та проведення фізичної підготовки рекомендується використовувати  два
види рейтингу:

рейтинг за результатами спортивно-масової діяльності ВВНЗ за
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навчальний рік;
рейтинг за результатами спортивної роботи  ВВНЗ за навчаль-
ний рік;
2. На основі розробленої моделі запропоновано рейтинг-мо-

дель ВВНЗ за результатами його діяльності в спортивно-масовій та
спортивній роботі, в якій декомпозиція її структури доводиться до тако-
го рівня, на якому можливі об’єктивні кількісні оцінки окремих складо-
вих видів діяльності ВВНЗ.

3. Встановлено перелік вихідних даних та механізм перера-
хування їх у  первинні оцінки складових видів діяльності ВВНЗ. Кількісні
показники, які формуються в процесі повсякденної діяльності ВВНЗ і
не потребують проведення додаткових обстежень об’єкту рейтингуван-
ня, рекомендується використовувати як вихідні дані. Вихідні дані по-
винні вводитись до бази даних автоматизованої системи визначення рей-
тингу ВВНЗ.

4. В результаті проведених досліджень підготовлено все не-
обхідне для складання методичних рекомендацій по визначенню рей-
тингу ВВНЗ за результатами його діяльності.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем спортивно-масової та спортивної роботи ви-
щого військового навчального закладу.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО
ДИХАННЯ ПРИ ВИКОНАННІ ТРИВАЛОГО ФІЗИЧНОГО

НАВАНТАЖЕННЯ ЦИКЛІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
Перевощиков Ю.О., Романчук О.П.

Національна юридична академія (м. Одеса)
Південноукраїнський державний педагогічний університет (м. Одеса)

Анотація. У статті на прикладі вивчення показника життєвої ємності легенів у
динаміку шестидоюового пробігу показані варіанти реагування системи зовні-
шнього подиху на тривале фізичне навантаження циклічного характера.
Ключові слова: система зовнішнього подиху, фізичне навантаження.
Аннотация. Перевощиков Ю.А., Романчук А.П. Особенности реагирования сис-
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Відомо, що процес дихання контролюється цілою низкою фізіоло-
гічних механізмів, які через систему хемо- і барорецепторів, центральну і
периферійну нервову систему реалізують процес взаємодії легеневого і
серцево-судинного колекторів, включаючи в цей контур, практично всі
органи і тканини організму – кровотворну систему, ендокринні залози,
процеси водно-сольового обміну і шлунково-кишковий тракт, шкіру і тка-
нини внутрішнього середовища, м’язи і опорно-руховий апарат [2,9,10,11].

Згідно даних, отриманих багатьма вченими [1,2,4,5,9], контро-
люючи різні фази дихального акту, можливо суттєвим чином оптимізува-
ти внутрішньоклітинний метаболізм певних органів і, таким чином, не
тільки покращувати стан організму і підвищувати функціональні пара-
метри органів і систем, але й активізувати захисні властивості клітин,
забезпечуючи немедикаментозне відновлення органів і тканин [1,4].

Не дивлячись на значну кількість досліджень, багато аспектів
управління диханням до цього часу не зрозумілі. Наприклад, до цього
часу обговорюються механізми контролю дихальних рухів під час
фізичних навантажень, багатьох патологічних процесах як бронхо-
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легеневої, так і серцево-судинної систем [1,3,, 6,8].
У практиці спортивної медицини і лікарсько-педагогічних

спостережень за спортсменами вимір параметрів функціонування
системи зовнішнього дихання відіграє важливу, за часту визначальну роль
при плануванні тих або інших навантажень, а також виборі відповідних
корекційних заходів  [4,5,11]. Як відомо,  саме механізми
киснезабезпечення у конкретного спортсмена напряму пов’язані з
енергетичним і функціональним станом окремих органів і систем,
лімітуючих виконання фізичних навантажень [3].

Саме тому в даній роботі нами була поставлена мета вивчити
зміни у функціонуванні системи зовнішнього дихання в процесі
виконання  екстремальних фізичних навантажень циклічного характеру.
Робота виконувалась у рамках держбюджетної науково-дослідної
програми «Особливості адаптації організму до фізичних навантажень
різного характеру», № держреєстрації 0193U039621.

Матеріали і методи дослідження.
Для досягнення поставленої мети нами в процесі змагальної

діяльності в умовах багатодобового (6 діб) пробігу були обстежені 9
спортсменів високого класу чоловічої статі у віці від 37 до 56 років і 10
спортсменів високого класу чоловічої статі  у віці від 27 до 40 років, які
брали участь у 100 км пробігу. У всіх спортсменів реєструвався показник
життєвої ємності легенів (ЖЄЛ) [7]. Всі дослідження проводились до
старту, на третю і шосту добу пробігу у ранішні години у стані відносного
м’язового спокою і після закінчення пробігів.

В даному досліджені нам уявлялось необхідним оцінити зрушення
в системі зовнішнього дихання за критеріями центильних параметрів,
отриманих при перерахунку абсолютних показників за статево віковими
особливостями даного параметру, оцінених за п’ятибальною шкалою
залежно від рівня відхилення від репрезентативних величин кожного із
них. Як відомо,  незалежно від типу розподілу, досліджуваних параметрів
в зоні 50% вибірки знаходяться найбільш часто зустрічні варіанти, що
відповідає нормологічним значенням параметра. В 40% зоні знаходяться
варіанти,  що відповідають напівсигмальному відхиленню від
нормологічних (20% у бік зниження і  20% у бік підвищення), і у 10% зоні
знаходяться варіанти, що відповідають півторасигмальному відхиленню
(5% у бік зниження і 5% у бік підвищення).

Результати дослідження.
На рисунках 1,2 представлені варіанти розподілу показників

ЖЄЛ у досліджуваних групах за центильними параметрами у динаміці
виконання екстремального фізичного навантаження. Так, відповідно до
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обраного методу аналізу в перший діапазон (1) потрапляли значення
показників, згідно статево-вікового розподілу знаходились в межах –
2,5σ<X<–1,5σ, в другий діапазон (2) -  –1,5σ<X<–0,5σ, в третій діапазон
(3) - –0,5σ<X<+0,5σ, в четвертий (4) -  +0,5σ<X<+1,5σ  та в п’ятий (5) -
+1,5σ<X<+2,5σ.
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Рис. 1. Розподіл величин ЖЄЛ у групі багатодобовиків у динаміці ви-
конання фізичного навантаження.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

вихідний 0% 30% 60% 10% 0%

після пробігу 0% 40% 60% 0% 0%

1 2 3 4 5

Рис. 2. Розподіл величин ЖЄЛ у групі бігунів на 100 км до та після
пробігу.
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Як видно з рисунків 1 та 2 розподіл показників у двох групах в
динаміці виконання фізичного навантаження певною мірою схожий за-
гальною тенденцією до зниження показника ЖЄЛ.

Саме тому за важливе ми вважали прослідкувати індивідуальні
варіанти реагування за вірогідним відхиленням показника ЖЄЛ в ме-
жах переходів з однієї до іншої центильної групи.

Як видно з рис.3 найчастіше у дослідженій популяції відзнача-
лись варіанти без переходу значень показника ЖЄЛ з однієї групи до
іншої – у 44% випадків. У 2 осіб (22%) варіанти переходу визначались
як поступове зниження показника (на третю,  або шосту добу), ще у 2
осіб (22%) відзначалось зменшення показників на 3 добу та повернення
їх до початкової центильної групи на 6 добу. У одного спортсмена відзна-
чалось збільшення показника ЖЄЛ на 3 добу, яке залишалось на тому ж
рівні до кінця виступів у змаганнях.

вихідний

після 3 доби

після 6 доби

Р1
Р2

Р3
Р4 Р5
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Р7 Р8 Р9

1

2

3
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Рис. 3. Варіанти переходів (Р1-Р9) з однієї центильної групи до іншої
в процесі виконання багатодобового циклічного навантаження.

У групі спортсменів, що брали участь у пробігу на 100 км варі-
ативність отриманих результатів менша, а саме - у 80% спортсменів пе-
реходів з однієї центильної групи до іншої не відзначалось, у 20% - відбу-
вався перехід у бік зниження показника.

Отримані результати дозволили  певною мірою охарактеризува-
ти варіанти реагування системи зовнішнього дихання (за показником
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ЖЄЛ) на тривале циклічне навантаження. Найчастіше зустрічався та був
більш сприятливим з позицій досягнення спортивного результату варі-
ант без переходів показників системи зовнішнього дихання з однієї цен-
тильної групи до іншої – був визначений нами як адаптивний, найбільш
очікуваним з позицій фізіології спорту та розвитку механізмів стомлен-
ня був варіант з поступовим зменшенням показників системи зовнішнь-
ого дихання, однак у нашому випадку він зустрічався у 22% випадків і з
урахуванням кінцевих результатів пробігу був визначений нами як адек-
ватний. Також у 22% випадків серед учасників багатодобового пробігу
відзначався варіант, коли спочатку показники системи зовнішнього ди-
хання знижувались, а потім підвищувались, що було визначено нами як
варіант реадаптації. Найбільш цікавим виявилось те, що очікувано (з
позицій фізіології спорту) сприятливіший варіант з поступовим збільшен-
ням показників ЖЄЛ (зустрічався у 11% випадків) виявився найменш
сприятливим з позицій досягнення кінцевого результату. Адже учасник,
у якого спостерігався такий перехід не зміг закінчити пробіг (зійшов з
дистанції на 6 добу, маючи значне відставання по дистанції пробігу). З
урахуванням цього такий варіант переходу показників системи зовніш-
нього дихання був визначений нами як неадекватний.

Висновки. Таким чином, проведені дослідження дозволили вста-
новити, що за результатами дослідження функції зовнішнього дихання у
динаміці виконання тривалого фізичного навантаження циклічного ха-
рактеру можливі 4 типа реагування, а найбільш сприятливими з них є
такі, які були означені нами як адаптивний (зі стабільною ЖЄЛ) та адек-
ватний (з поступовим зниженням ЖЄЛ).

Подальші дослідження мають бути спрямованими на встанов-
лення взаємодії системи зовнішнього дихання з іншими системами, що
забезпечують механізми адаптації до тривалих фізичних навантажень.

Список літератури:
1. Абросимов В.Н. Нарушения регуляции дыхания. - М: Медицина, 1990. - 248 с.
2. Бреслав И.С, Глебовский В.Д. Регуляция дыхания. – Л.: Наука, 1981.-280 с.
3. Дубровский В.И. Спортивная медицина - М.: Владос, 1999. - 480 с.
4. Иваничев Г.А., Гайнутдинов А.Р., Чучалин А.Г. Функциональное состояние

нейромоторной системы дыхания у больных хроническим обструктивным бронхитом
и бронхиальной астмой /Пульмонология, №2003, Vol.13, No 2. – с.25-29.

5. Клемент Р.Ф. Физиологические механизмы внешнего дыхания и их нарушения. В кн:
Болезни органов дыхания. Ред. Н.Р. Палеев – М.: Медицина, 1989. - С. 49-70.

6. Козырев О.А., Богачев Р.С. Использование математического анализа ритма дыхания
для определения вегетативного тонуса./ Вестник аритмологии, №8, 1999. – с. 10-13.

7. Перевощиков Ю.О. Стан організму людини під час екстремальних фізичних
навантажень. – Одеса: Юридична література, 2004. – 196 с.

8. Стандартизация легочных функциональных тестов / Пульмонология (приложение). –



41

1993. – 40 с.
9. Уэст Дж. Физиология дыхания: Пер. с англ. - М: Мир, 1988. - 200 с.
10. Ruff C.B. .  Body mass prediction from skeletal frame size in elite athletes // American

Journal of Physical Anthropology Vol. 113, Iss.4, 2000. - P. 507-517.
11. Li J.X.,  Hong Y., Chan K.M. Tai chi: physiological characteristics and beneficial effects on

health // Br J Sports Med., Vol. 35, 2001- Р. 148-156.
Надійшла до редакції 26.09.2004р.
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ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ  ФІЗИЧНОЇ

КУЛЬТУРИ  В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ЦИКЛУ СПОРТИВНО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Трададюк А.А., Пристинський В.М., Пристинська Т.М.
Слов’янський державний педагогічний університет

Анотація. У статті розглянуто доцільність організації практичних занять з цик-
лу спортивно-педагогічних дисциплін на засадах диференційно-інтегрального
підходу в розвитку потенційних здібностей до рівня функцій майбутньої фахо-
вої діяльності спортивного педагога, вчителя фізичної культури.
Ключові слова: потенційні педагогічні здібності, спортивно-педагогічні дисцип-
ліни, диференційно-інтегральний підхід.
Аннотация. Трададюк А.А., Пристинский В.Н., Пристинская Т.Н. Актуальные
аспекты развития потенциальных педагогических способностей учителя физи-
ческой культуры в процессе преподавания цикла спортивно-педагогических дис-
циплин. В статье рассматривается целесообразность организации практических
занятий в цикле спортивно-педагогических дисциплин на основе дифференци-
ально-интегрального подхода в развитии потенциальных способностей  до уровня
функций будущей профессиональной деятельности спортивного педагога, учи-
теля физической культуры.
Ключевые слова: потенциальные педагогические способности, спортивно-педа-
гогические дисциплины, дифференциально-интегральный подход.
Annotation. Tradaduk A.A., Prystynskyy V.M., Prystynska T.M. Actual aspects of the
development of pedagogikal abilities of a teacher of physical culture in the course of
sportive-pedagogical disciplines sycle teaching. The article deals with the expediency
of the organization of practical classes in the field of sportive-educational disciplines
on the basis of differentially-integral approach in the development of potential abilities
up to the level of the functions of future professional activity in a sportive pedagogue,
a teacher of physical culture.
Key words: potential pedagogical abilities, sportive-educational disciplines,
differentially-integral approach.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Однією з найскладніших проблем в професійній підготовці вчи-
теля фізичної культури, тренера-викладача є процес розвитку його по-
тенційних здібностей до рівня актуальних знань, умінь і навиків, що
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складають один з головних компонентів основ педагогічної майстерності
спортивного педагога.

Важливим фактором в характеристиці функцій професійно-пе-
дагогічної діяльності спортивного педагога слід вважати володіння дос-
татнім рівнем теоретичних знань, методичних умінь та навиків з техні-
ко-тактичної підготовленості. Техніко-тактична підготовленість вчителя
фізичної культури повинна бути універсальною, так як до змісту комп-
лексної програми загальноосвітніх шкіл включено навчальний матеріал
з різних видів спортивно-педагогічних дисциплін (спортивні ігри: бас-
кетбол, футбол, гандбол, волейбол; легка атлетика, гімнастика та ін.) Для
успішної реалізації вказаних розділів сучасний фахівець повинен воло-
діти достатньо високим рівнем , насамперед, рухової підготовленості ,
яка в процесі професійної підготовки трансформується в педагогічну
здібність до демонстрації техніки виду програмного матеріалу.

Проблемі формування і подальшого розвинення педагогічного
професіоналізму відповідно до педагогічної майстерності , педагогіч-
ної творчості, педагогічної культури, насамперед, у діяльнісному аспекті,
присвячена велика кількість наукових праць і досліджень вітчизняних і
зарубіжних вчених В структурі професійної підготовки вчителя фізич-
ної культури цикл спортивно-педагогічних дисциплін займає важливе
місце, так як спрямований на практичну підготовку майбутнього фахів-
ця до діяльності. Однією з головних дисциплін в ньому є “Спортивні
ігри та методика викладання”. Вивченню важливих аспектів професій-
но-педагогоічної підготовки вчителя фізичної культури, тренера-викла-
дача присвячені дослідження багатьох авторів, серед яких високу прак-
тичну цінність мають роботи, пов’язані з оптимізацією процесу навчання
і навчально-тренувального процесу на основі використання комп’ютер-
них моделей  та нових тренажерних пристроїв; формування знань про
системи  сенсорного контролю  тонічних рухів; про розвиток пізнаваль-
них та інтелектуальних здібностей у студентів за допомогою викорис-
тання комп’ютерних навчаючих технологій; про розвиток домінуючої
професійно-педагогічної мотивації та деяких інших важливих питань
[1,2,3,4,5]. Однак, наряду з цим, не знайшли достатнього вивчення і по-
требують подальшого наукового обґрунтування  аспекти, що пов’язані з
визначенням шляхів підвищення ефективності процесу навчання за до-
помогою створення оптимальних навчально-педагогічних умов при ово-
лодінні студентами навичками і вміннями в техніці спортивних ігор.

Відомо, що важливою передумовою успіху в підготовці педаго-
гічних кадрів є вивчення і розвиток загальних, і головним чином, про-
фесійно важливих здібностей майбутнього фахівця. Під педагогічними
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здібностями розуміють проявлення загальних здібностей до педагогіч-
ної діяльності, які відповідають вимогам вчительської праці, дозволя-
ють повністю оволодіти цією діяльністю та досягти в ній високих ре-
зультатів. Таким чином, не буває єдиної педагогічної здібності , а є
комплекс взаємопов’язаних якостей, доцільне сполучення яких повинно
забезпечувати успішність роботи спортивного педагога [1,2,3].

Здібності людини формуються і проявляються в діяльності. Спе-
цифічне призначення здібностей заключається в передбаченні нової
діяльності. Діяльність, в свою чергу, спрямована на подальший розви-
ток здібностей. Таким чином, здібності спонукають діяльність і явля-
ються результатом її; вони є утворенням, які постійно розвиваються.

Виділяють потенціальні та актуальні здібності. Потенціальні
здібності означають схильність до деяких видів діяльності, яка обумов-
люється задатками. Задатки являються вихідним положенням, переду-
мовою для розвитку здібностей. Задатки представляють собою сукупність
анатомо-фізіологічних особливостей, властивостей нервової діяльності
з якими людина народжується, а за відповідних позитивних умов мо-
жуть бути розвинуті до конкретного виду діяльності. В процесі навчаль-
ної, а потім і самостійної професійно-педагогічної діяльності при ви-
сокій і свідомій активності самої особистості потенційні здібності
розвиваються в актуальні. Рівень їх розвинутості в значній мірі і визна-
чає ефективність та успішність в оволодінні конкретними професійни-
ми знаннями, вміннями і навичками майбутнього фахівця [1,6].

Зміст професійно-педагогічних функцій спортивного педагога
складають специфічні рухові та особистісно педагогічні вміння [2]. До
перших слід віднести володіння технікою видів фізичних вправ, що скла-
дають предмет програмного матеріалу, а також так званою “педагогіч-
ною технікою” – технологією навчання (демонстрація вправ і аналіз тех-
ніки вивчаємої рухової дії, володіння засобами і методами навчання,
способами виявлення рухових помилок та шляхами їх усунення, мето-
дами визначення оптимального дозування фізичних навантажень і т.д.).
В особистісно педагогічних уміннях спортивного педагога синтезують-
ся теоретичні знання та практичні вміння щодо діяльності фахівця в
організації фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи, плану-
вання навчально-виховного процесу з фізичного виховання і т.п.

Багаторічні педагогічні дослідження, аналіз і узагальнення дос-
віду роботи провідних факультетів фізичного виховання та інститутів і
академій фізичної культури щодо організації практичних занять з циклу
спортивно-педагогічних дисциплін свідчать про необхідність створен-
ня і реалізації психолого-педагогічних умов навчання, зважаючи на ха-
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рактер і біомеханічні особливості спортивної спеціалізації студентів кож-
ної академічної групи.

Методологічною основою організації професійно-педагогічної
підготовки вчителя фізичної культури при викладанні циклу спортивно-
педагогічних дисциплін слід вважати принцип диференціально-інтег-
ральних оптимумів [2], сутність якого полягає в розумінні педагогічної
майстерності спортивного педагога як управляємої системи, що скла-
дається із структурних компонентів – професійних здібностей, єдність
яких забезпечуватиме готовність його до інтегральної діяльності у реал-
ізації головних завдань фізичного виховання людини.

Основні положення такого підходу передбачають:
- по-перше, об’єктивне визначення рівня потенційних педагогі-

чних здібностей (спеціальна фізична, техніко-тактична, методична підго-
товленість) у абітурієнтів і студентів І курсу навчання;

- по-друге, систематичний педагогічний контроль за динамікою
розвитку потенційних здібностей студентів до актуальних і професій-
них функцій діяльності вчителя протягом всього періоду навчання (І-V
курси);

- по-третє, формування конкретних педагогічних здібностей,
професійних умінь і навиків на практичних заняттях, які повинні бути
інтегровані в рівень професійно-педагогічної майстерності через повний
комплекс навчально-методичної та педагогічної практик;

- по-четверте, функціонування програм організованого та само-
стійного вдосконалення відстаючих психолого-педагогічних компонентів
на основі аналізу динаміки показників протягом всього періоду навчан-
ня;

- по-п’яте, оптимальний рівень педагогічної майстерності ви-
пускника повинен бути результатом суми диференціальних оптимумів у
розвитку системи ведучих здібностей при наявності компенсаторних
механізмів у вдосконаленні недостатньо виражених компонентів.

Робота виконана відповідно до плану НДР Слов’янського дер-
жавного педагогічного університету за комплексною темою “Оптимізація
процесу професійно-педагогічної підготовки вчителя фізичної культури.”

Формулювання цілей роботи. У зв’язку з цим, метою прове-
деного дослідження став аналіз і визначення причин, що впливають на
якість професійної підготовки майбутнього вчителя при вивченні циклу
спортивно-педагогічних дисциплін.

Результати дослідження. Аналіз результатів тестових завдань з
фахової підготовки та теоретичної співбесіди за останні 5 років для абі-
турієнтів, які вступають до факультету фізичного виховання Слов’янсь-
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кого державного педагогічного університету свідчать про достатньо низь-
кий ступінь проявлення потенційних здібностей  до майбутньої педагог-
ічної діяльності (специфічна рухова підготовленість та теоретико-мето-
дичні знання). Таке положення справи пояснюється, на наш погляд, також
необхідністю поліпшення викладання предмету “Фізична культура” в за-
гальноосвітніх школах та професійного рівня вчителів. Аналіз резуль-
татів анкетного опитування вчителів фізичної культури шкіл Донецького
регіону (всього 314 чоловік), які проходили стажування на факультеті
післядипломної освіти Слов’янського державного педагогічного універ-
ситету показав, що тільки 3,82 % з них мають високий рівень знань у
характеристиці змісту розділів та класифікації спортивних ігор; 4,23 % -
в доцільності вибору засобів і методів відповідно до етапу навчання та
умов проведення занять; 8,55% - особливостей використання теоретич-
них відомостей при навчанні елементам техніки і тактики гри. Достат-
ньо низькою виявилась також оцінка здібностей до демонстрації техніки
ігрових прийомів (на прикладі розділу спортивних ігор “Баскетбол”):
ведіння м’яча - =7,80 балів; кидок у кошик - =7,51 балів; передачі м’яча -
=9,11 балів, що слід вважати як посереднім рівнем. Але, наряду з цим,
95,4 % опитаних використовують особисто демонстрацію техніки вив-
чаємого елементу, а понад 60% - вважають руховий компонент одним із
головних в структурі професійно-педагогічної діяльності спортивного
педагога і відмічають недостатній рівень специфічної рухової та техніч-
ної підготовленості, отриманий ними в процесі навчання на факультетах
фізичного виховання.

В умовах розвитку сучасного суспільства слід очікувати зрос-
тання соціальної значущості оздоровчої функції фізичної культури і
спорту, що пред’являє підвищені вимоги до якості професійної діяльності
майбутнього фахівця. У зв’язку з цим повинна вдосконалюватись теоре-
тико-методична база професійної компетентності спортивного педагога.

Висновки. Таким чином, на наш погляд, формування професій-
них знань, умінь і навичок у студентів на практичних заняттях з циклу
спортивно-педагогічних дисциплін буде здійснюватись більш ефектив-
но, якщо навчальний процес організовувати як педагогічну систему, що
функціонує на засадах диференціально-інтегрального підходу у розвит-
ку потенційних здібностей до рівня основних функцій майбутньої діяль-
ності вчителя. При цьому, на практичних заняттях слід враховувати ха-
рактер і біомеханічні особливості спортивної спеціалізації студентів, що
дозволить знижувати проявлення негативного переносу рухових навиків
при оволодінні основами техніки спортивно-педагогічних дисциплін.

Перспективами подальших досліджень і розробок з даної про-
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блеми вбачається визначення і обґрунтування місця кожної спортивно-
педагогічної дисципліни в структурі навчально-виховного процесу, а та-
кож доцільна реалізація міжпредметних зв’язків циклу спортивно-педа-
гогічних дисциплін з психолого-педагогічним та медико-біологічним
циклами.
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ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ РІЗНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
НА ФІЗИЧНІ ЯКОСТІ СТУДЕНТІВ ВУЗУ

Фурман Ю.М., Драчук С.П.
Вінницький державний педагогічний

університет імені Михайла Коцюбинського

Анотація. Робота присвячена дослідженню впливу тренувань різної спрямова-
ності на фізичні якості студентів вузу. Установлено, що ефективність корекції
певних фізичних якостей студентів залежить від застосованих засобів фізично-
го виховання, режиму тренувань та періодичності занять.
Ключові слова: фізичні якості, режим тренувань, періодичність занять.
Аннотация. Фурман Ю.Н., Драчук С.П. Влияние физических тренировок раз-
ной направленности на физические качества студентов вуза. Работа посвящена
исследованию влияния тренировок разной направленности на физические каче-
ства студентов вуза. Выявлено, что эффективность коррекции некоторых физи-
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ческих качеств  зависит от использованных средств физического воспитания,
режима тренировок и периодичности занятий.
Ключевые слова: физические качества, режим тренировок, периодичность заня-
тий.
Annotation. Furman Y.N., Drachyk S.P. Influence of physical training of difference
directions on the physical qualities of students of the university. This work devoted to
the learning of effectivnes   training exercises  of difference character in the universities
conditions on the physical qualities of students. It was established optimal regimes of
the training for improvement (perfection) of some physical qualities.
Keywords: physical qualities, regimes of the training, periodicity of exercises.

Постановка проблеми.  Система фізичного виховання у вищих
навчальних закладах в основному спрямована на оздоровлення молоді
[11,13]. Це пов’язано зі збільшенням кількості студентів, що за резуль-
татами лікарських спостережень відносяться до спеціальної медичної
групи. Безпосередній зв’язок з функціональними характеристиками
фізичного здоров’я має величина прояву фізичних якостей [16]. Проте,
вплив різноманітних фізичних вправ для корекції фізичних якостей в
умовах вищого навчального закладу не достатньо вивчений. Тому, досл-
ідження якісних змін рухових здібностей внаслідок фізичних тренувань
різної  спрямованості  дасть можливість створення нових тренувальних
програм для покращення соматичного здоров’я студентів.

Дослідження виконано згідно плану науково-дослідної роботи
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Ко-
цюбинського.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фізичний стан сту-
дентської молоді, який ототожнюють із фізичним здоров’ям, залежить
від багатьох чинників, як природних, так і соціально обумовлених. Ко-
рекцію фізичного стану можна здійснювати за допомогою організова-
них належним чином заходів  з використанням засобів фізичної культу-
ри  [5,9].

Відомо, що позитивно впливати на фізичне здоров’я можна
шляхом вдосконалення фізичних якостей [2,7]. Ефективність корекції
фізичних якостей багато в чому залежить від спрямованості фізичних
тренувань [4,9]. За даними наукових джерел важливим фактором покра-
щення фізичних якостей є оптимальне співвідношення  інтенсивності
та тривалості занять [10,11,15].

Доведено, що вирішення проблеми покращення фізичних якос-
тей молоді у вищому навчальному закладі не може відбуватися лише
завдяки реалізації програмного матеріалу з фізичної культури [3,12].

Завдання дослідження полягало у виявлені оптимальних ре-
жимів занять фізичною культурою,  які можуть застосовуватися в умо-
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вах вищого навчального закладу, для ефективного вдосконалення фізич-
них якостей студентів.

Матеріали і методи дослідження. Для вирішення поставлено-
го завдання в роботі використовувались педагогічні методи досліджен-
ня. Це передбачало використання рухових тестів, які дозволяли дослі-
дити фізичні якості, а саме, витривалість, швидкість, спритність,
швидкісно-силові здібності, гнучкість та м’язову силу.

Дослідження витривалості здійснювалось за результатами півто-
рамильного (2500м) бігового тесту (тест К.Купера), швидкості -  за ре-
зультатами бігу на 30 м  з місця, спритності - способом виконання біго-
вої вправи човниковий біг 4х9 м, швидкісно-силових здібностей -
способом стрибка у довжину з місця,  гнучкості - способом нахилу тулу-
ба вперед із положення сидячи за допомогою планочного  пристрою, а
м’язова сила визначалась за допомогою ручного динамометра.

У дослідженні брали участь 185 юнаків віком від 17 до 19 років,
які за станом здоров’я були віднесені до основної медичної групи і не
займалися спортом. З числа обстежуваних формувалися експеримен-
тальні групи, заняття в яких проводилися за тренувальними програмами
різної спрямованості два та три рази на тиждень протягом 28-тижневого
тренувального циклу. Спрямованість занять була такою: за програмою
вищого навчального закладу, з волейболу, на силових тренажерах, бігові
тренування в аеробно-анаеробному режимі енергозабезпечення та за-
няття з комбінованим застосуванням бігу в аеробному режимі енергоза-
безпечення і навантажень на силових тренажерах. Обстеження прово-
дились у декілька етапів: до початку тренувального циклу, через 8, 16 та
28 тижнів від початку занять.

Виклад основного матеріалу. У результаті дослідження вияв-
лено, що заняття за програмою вузу (періодичністю 2 рази на тиждень)
суттєво не поліпшили показники спритності, витривалості, швидкісно-
силових здібностей і гнучкості. Проте, простежується тенденція до пол-
іпшення показників швидкості та м’язової сили.

У представників групи, які  займалися  за тією ж структурою
занять, але  не двічі, а тричі на тиждень, не виявлено вірогідних змін
середніх значень показників швидкісно-силових здібностей та гнучкості,
а показники витривалості та спритності мали тенденцію до покращен-
ня. Статистично вірогідно покращилися показники швидкості та м’язо-
вої сили. Показник швидкості через 28 тижнів від початку занять покра-
щився стосовно вихідних даних  у середньому на 7,01% ( p<0,05), а
показник м’язової сили на 7,10% (p<0,05).

Заняття з волейболу не вплинули на показники витривалості та
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швидкості в групі з періодичністю занять двічі на тиждень. Показники
м’язової сили, спритності та швидкісно-силових здібностей мали тен-
денцію до покращення, однак вірогідних відмінностей при цьому не за-
реєстровано. Зафіксовано лише вірогідне зростання показника гнучкості
через 28 тижнів від початку занять. За такий період тренувань середня
величина гнучкості за показником нахилу тулуба вперед збільшилась на
19,08% (p<0,05).

Тренування з волейболу в групі, що займалась три рази на тиж-
день, викликали вірогідне покращення більшості фізичних якостей че-
рез 28 тижнів від початку занять, крім показника, який характеризує
витривалість. Вірогідно зросли відносно вихідного рівня середні вели-
чини таких показників, як човниковий біг 4х9 м ( на 4,70%, р<0,05),
стрибка у довжину з місця ( на 5,16%, р<0,05), нахилу тулуба вперед ( на
14,72%, р<0,05) та кистьовий динамометричний показник ( на 6,35%,
p<0,05).

Через 28 тижнів після початку занять суттєвих змін тестових
показників, які характеризують витривалість, швидкість, спритність та
гнучкість в групі, що займалась на силових тренажерах періодичністю
занять 2 рази на тиждень, не виявлено, окрім показника м’язової сили,
який вірогідно поліпшився стосовно вихідних даних на 9,36% (p<0,05),
та швидкісно-силового показника, який зріс на 10,48% ( p<0,05). Се-
реднє значення показника гнучкості мало тенденцію до покращення.

У групі, що займалася на силових тренажерах тричі на тиждень,
відбулося більш суттєве покращення середніх величин таких показників
як м’язова сила та швидкісно-силові здібності. Причому, вірогідне зрос-
тання вищезгаданих показників спостерігалося за менший період від
початку тренувань, ніж при періодичності занять два рази на тиждень.
Так, величина показника м’язової сили через 16 тижнів від початку за-
нять підвищилася на 10,23% (p<0,05), а після завершення 28-тижневого
тренувального циклу статистично вірогідно перевищувала вихідний
рівень на 15,63% (p<0,05). Показник стрибка в довжину з місця за 16
тижнів тренувань зріс у середньому на 8,47% (p<0,05), а через 28 тижнів
на 14,34% ( p<0,05). Як і при дворазових заняттях на тиждень, показни-
ки тестів, які характеризують витривалість, швидкість, спритність та
гнучкість, вірогідно не змінилися протягом 28 тижнів тренувань. Вияв-
лено лише тенденцію до покращення середніх величин показників швид-
кості та гнучкості.

Бігові тренування у змішаному режимі енергозабезпечення, що
проводилися два рази на тиждень(енерговитрати за одне заняття стано-
вили близько 350 ккал), не вплинули на показники досліджуваних фізич-
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них якостей. Хоча протягом 28 тижнів занять простежується тенденція
до покращення середньої величини показника бігу на 2500м, який ха-
рактеризує витривалість, однак статистично вірогідного збільшення цьо-
го показника відносно вихідного рівня в різні періоди 28-тижневого тре-
нувального циклу не спостерігається.

Під впливом бігових тренувань періодичністю три рази на тиж-
день з такими ж енерговитратами за одне заняття відбулося суттєве зро-
стання показника витривалості. Його середня величина вже через 16
тижнів після початку тренувань вірогідно зросла на 14,86% (p<0,05).
Через 28 тижнів вищезгаданий показник досяг ще вищих значень. Його
середня величина  підвищилась порівняно з вихідним рівнем на 15,76%
(p<0,05). На інші тестові показники, які характеризують швидкість,
спритність, швидкісно-силові здібності, гнучкість та м’язову силу та-
кий режим тренувань суттєво не вплинув.

Заняття при комбінованому застосуванні бігу в аеробному ре-
жимі енергозабезпечення та навантажень на силових тренажерах періо-
дичністю занять два рази на тиждень виявились не ефективними сто-
совно таких показників фізичних якостей як швидкість, спритність,
швидкісно-силові здібності, гнучкість та витривалість. Хоча середні ве-
личини показників з бігу на 2500м та стрибка в довжину з місця мали
тенденцію до зростання. Разом з тим через 28 тижнів від початку занять
зафіксовано вірогідне зростання показника м’язової сили. За такий пер-
іод тренувань середня величина цього показника збільшилася на 9,20%
(p<0,05). Причому, суттєвий вплив на величину показника м’язової сили
проявився тим, що вже через 8 тижнів від початку занять він досяг на-
лежних середніх значень для чоловіків.

Даний режим занять виявився досить ефективним у групі, що
займалася тричі на тиждень, стосовно показників бігу на 2500 м  та стриб-
ка в довжину з місця - через 28 тижнів від початку занять вони вірогідно
поліпшились стосовно вихідних значень, відповідно, на 12,0% (p<0,05)
та 8,51% (p<0,05). Вірогідне зростання середньої величини показника
м’язової сили спостерігалося за більш короткий період від початку тре-
нувань, порівняно з періодичністю занять два рази на тиждень. Так, ве-
личина цього показника вже через 16 тижнів від початку занять вірогід-
но збільшилась на  11,50%(p<0,05), а  після завершення усього
тренувального циклу перевищувала вихідний рівень на 12,18% (p<0,002).
В той же час такі показники фізичних якостей як швидкість, гнучкість,
спритність не зазнали суттєвих змін.

Висновки. Результати дослідження засвідчили, що ефективність
корекції певних фізичних якостей студентів вищого навчального закладу
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залежить від застосованих засобів фізичного виховання, режиму трену-
вань та періодичності занять. Так, для вдосконалення витривалості мо-
жуть застосовуватися бігові навантаження в аеробному та змішаному ре-
жимах енергозабезпечення. Причому, перевагу мають останні, тому що,
як показали результати досліджень, вони сприяють більш суттєвому зрос-
танню витривалості і за менший період, ніж бігові тренування в аеробно-
му режимі.  Причому, покращення даної фізичної якості можливе лише за
умови періодичності занять не менше трьох разів на тиждень.

Показник м’язової сили у студентів 17-19 років може підвищу-
ватися внаслідок тренувань періодичністю  три рази на тиждень в ре-
жимі кожного заняття за  змістом, що відповідає програмі вищого на-
вчального закладу, занять з волейболу та, незалежно від періодичності,
на силових тренажерах, а також при комбінованих заняттях з бігу в аероб-
ному режимі енергозабезпечення і навантажень на силових тренажерах.
Причому, під впливом триразових на тиждень силових занять на трена-
жерах простежується більший ступінь зростання цього показника і за
менший період тренувань.

Тренування з волейболу та на силових тренажерах мали перева-
ги перед тренуваннями із застосуванням інших засобів фізичної культу-
ри щодо вдосконалення показника стрибка в довжину з місця.

Тренування періодичністю три рази на тиждень за змістом кож-
ного заняття, що відповідає програмі вузу, та з волейболу викликали
більший приріст середньої величини показника швидкості, ніж трену-
вання за  іншими програмами: бігові навантаження в змішаному режимі
енергозабезпечення, на силових тренажерах, а також при комбінованих
заняттях з бігу в аеробному режимі енергозабезпечення і навантажень
на силових тренажерах.

Вірогідне підвищення показника гнучкості спостерігалося під
впливом занять з волейболу, причому, їх ефективність не залежить від
періодичності занять.

З усіх застосованих у дослідженні засобів фізичного виховання
статистично вірогідне зростання показника спритності відбувалося лише
під впливом  занять з волейболу періодичністю три рази на тиждень.

Комплексні заняття, такі як комбіновані заняття з бігу в аероб-
ному режимі енергозабезпечення і навантажень на силових тренажерах,
можуть застосовуватись для вдосконалення в режимі кожного заняття
декількох фізичних якостей, в даному випадку витривалості, м’язової
сили та швидкісно-силових здібностей.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем впливу фізичних тренувань різної спрямова-
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ності на фізичні якості студентів вузу.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ
ОЗДОРОВЧИХ СТРАТЕГІЙ

Чаплигін В. П.
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ

Анотація. В статті розглядаються  основні тенденції фізкультурного руху, що
затвердився в суспільній свідомості як потужний засіб підвищення духовного
та фізичного здоров’я людини на всіх стадіях її індивідуального розвитку.
Ключові слова: фізична культура, спорт, здоров’я, наукові підвалини, валеоло-
гія.
Аннотация. Чаплыгин В. П. Физическая культура и спорт: пути формирования
оздоровительных стратегий.  В статье рассматриваются основные тенденции физ-
культурного движения, которое утвердилось в общественном сознании как мощ-
ный способ повышения духовного и физического здоровья человека на всех ста-
диях его индивидуального развития.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, научные основы, валео-
логия.
 The summary. Chaplygin V.P.  Physical training and sports: ways of formation of
improving strategy. In the article the basic tendencies of sports movement which has
affirmed in public consciousness as a powerful way of increase of spiritual and physical
health of the person at all stages of  his individual development are examined.
Keywords: physical training, sports, health, scientific bases, valeology.

Постановка проблеми. Фізична деградація сучасної людини
в останні десятиріччя набула характеру досить сумної глобальної тен-
денції. Людині не вдалося впоратись з протиріччями науково-технічно-
го прогресу [Казначеєв В. П., 1988, Никитюк Б. А., 1994].

Подолання труднощів, що склалися,  можливе лише на базі
докорінного перетворення культури життєдіяльності людини.

Для цього необхідне усвідомлення зміни ставлення людини до
зовнішніх інформаційних впливів, формування прийнятного індивіду-
ального стилю життя. Найбільш негативною обставиною у цьому ви-
падку виявилась розбіжність у якості фізичного виховання дітей, мо-
лоді, фізичної активності дорослого населення та засвоєння нових
цінностей, культури життєдіяльності людини. Якщо найближчими рока-
ми, гірше, десятиріччями не відбудеться помітних поліпшень стану здо-
ров’я населення, на нас будуть очікувати катастрофічні зміни у біологі-
чному та соціально-психологічному статусі людини [Бальсевич В. К.,
2000].

Сучасні системи фізичного виховання та спорту, що склалися
на емпіричній основі потреб античного світу, успадкували як переваги,
так і недоліки цієї основи.

Найбільш докладне, хоч і неповноцінне в практичному ро-
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зумінні   втілення, ці системи набули у комплексі ГПО, який був націле-
ний на підготовку до праці та військової справи, однак не був здатен
забезпечити профілактику найбільш масових порушень стану здоров’я.

Аналіз останніх досліджень і публікацій демонструє, що
реальні потреби сучасного суспільства не можуть бути задоволені існу-
ючими освітніми системами молоді ані кількісно (тобто за питомою ва-
гою фізичного виховання серед інших дисциплін), ані якісно (тобто за
змістом впливів, що застосовуються) [Пирогова Є. А. та ін., 1986, Дома-
шенко А. В., 1998].

Використання елементів східних оздоровчих систем (йога, у-
шу, тайцзицюань тощо) – неспроможне змінити ситуацію, тому що за-
лишається «стороннім включенням», що утворює не систему взаємопо-
в’язаних елементів, а  різнорідну, нерідко також різноспрямовану суміш
східних культурних традицій, адаптованих до сучасних умов.

Робота виконана відповідно до плану НДР Інституту педагогіки
і психології професійної освіти АПН України.

Мета нашої роботи – аналіз розвитку фізкультурного руху,
шляхи формування оздоровчих стратегій, їх організаційного, методич-
ного та наукового забезпечення. А також виявлення  можливостей педа-
гогічних технологій, що формують здоров’я та реалізовуються в про-
цесі фізичного виховання.

Виклад основного матеріалу.
Аналіз стану здоров’я населення України та перспектив вихо-

ду з кризового стану, в якому воно перебуває, вказує на те, що однією з
найважливіших умов зміцнення здоров’я  і профілактики захворювань є
здійснення довготривалих та великомасштабних фізкультурно-оздоров-
чих програм.

Мусимо визнати, що фізична культура  лишається недостат-
ньо засвоєною для більшості громадян України. Уявлення про могутній
масовий фізкультурний рух в нашій країні (про який ще досить недавно
згадувалось), не відповідає дійсності. Варто зауважити, що можливості
фізичної культури та спорту не викликають сумнівів. Про це свідчать
наукові дослідження, багатий досвід застосування фізичних вправ, по-
ява нових форм та методів оздоровлення. В наш час набувають популяр-
ності заняття східними оздоровчими системами, методи психорегуляції,
загартовування, дієти, самобутні системи оздоровлення, створені ама-
торами.

Яким би великим не був оздоровчий потенціал нових методів
оздоровлення,   однак, якщо вони не засвоєні практикою фізкультурного
руху, вони залишаються не задіяними далекою перспективою, що вима-
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гає до того ж таких умов, яких сьогодні не існує. Тому, таким важливим
є аналіз формування методів та організації форм фізкультурного руху.

На I Загальносоюзному з’їзді працівників  по  ФКіС  та  підго-
товці  допризивної молоді, який відбувся  у квітні 1919 р., зазначалося:
«Фізична освіта і заснована на її основі  допризивна підготовка дітей
шкільного віку повинні спрямовуватись  на гармонічний розвиток тілес-
них та щиросердечних сил молодого покоління». До середини 20-х років
практично були сформульовані основні цілі й задачі фізкультурно-
спортивного руху в країні: зміцнення здоров’я народу, підготовка мо-
лоді до продуктивної праці та захисту Батьківщини, виховання гармон-
ійно розвинутої особистості. Для досягнення цієї мети у 1923 р. при
ВЦВК була створена Вища рада фізичної культури. Однак уже в ті роки
окрім Державного  органа  організацією   й   керуванням   ФКіС   у країні
почали займатися профспілки, комсомол і партія. Саме партійні вказів-
ки впливали на  їхній розвиток. 10 серпня 1923 р.      публікується    цир-
кулярний        лист   ЦК РКП (б). Про роботу у галузі фізичного вихован-
ня, 13 липня 1925 р. Оргбюро ЦК, РКП (б) приймає постанову «Про
задачі партії у галузі фізичної культури». В цих документах підкреслю-
валося, що фізичну культуру  (ФК) необхідно використовувати також як
засіб зімкнення робітників і селян навколо партії радянських    і    проф-
спілкових    організацій. Так   закладалася ідеологічна основа  фізкуль-
турно-спортивного руху в країні.

Удосконалений комплекс нормативних вимог на значок ГПО,
який було введено в дію в січні 1985, складається з двох частин. Перша
– „Будь готовий до праці та оборони СРСР” (БГПО) – призначена для
школярів 6-15 років, ділиться на чотири ступені.    Друга – „Готовий до
праці та оборони СРСР” – являє собою власне ступені ГПО (їх три, зав-
дяки їм уніфікуються вимоги щодо фізичної готовності тих, хто займа-
ються, залежно від віку). Кожен із ступенів комплексу ГПО мають  чоти-
ри основних розділи: знань, умінь, вимог до рухової  активності,
необхідної для підготовки та складання нормативів ГПО, і розділ випро-
бувань та норм, які дозволяють оцінити рівень розвитку фізичних якос-
тей (швидкість, витривалість, сила, спритність). Змаганням по складан-
ню норм комплексу ГПО повинна передувати підготовка. Так, для учнів
вона розрахована на два роки: перший – підготовка, другий – складання
нормативів [М. П. Козленко, Т. В. Недільський, 1973].

Широка пропаганда та  переможні рапорти про досягнення в
країні масового спорту та зростаючу кількість значківців ГПО не відпо-
відало дійсності. Розвиток деструктивних процесів у суспільстві в  пер-
іод 80 – 90-х рр., погіршання матеріального стану, харчування та побу-
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тових умов, зростання соціальної напруги – погіршувало здоров’я насе-
лення та сприяло виникненню захворювань.

Початок розвитку науково-дослідної роботи у галузі фізичної
культури та спорту був закладений ще у 20-х роках .Тоді  виникли досл-
ідницькі лабораторії спочатку в Головній військовій школі фізичної осв-
іти, а згодом – в Московському та Ленінградському інститутах фізичної
культури. Тут були зроблені перші кроки до наукового обґрунтування
радянської системи фізичного виховання, методів навчання фізичним
вправам і методів тренування у різних видах спорту. В Москві досліди
проводились під керівництвом В. Є. Ігнатієва, В. В. Гориневського, П.
А. Рудика, І. М. Серкізова-Серазіні, в Ленінграді – досліди вели А. Н.
Крестовніков, А. І. Красуська та ін. У  1924 році був виданий перший
збірник наукових праць Московського інституту фізкультури „Фізична
культура у науковому висвітленні”. У  1925 році в Москві відбулася Пер-
ша Науково-Методична Конференція з фізичної культури.  На конфе-
ренції обговорювались питання загального, переважно організаційного
характеру. На початку  30-х років наукові дослідження були спрямовані
на складання державних програм фізичного виховання школярів та сту-
дентів, програми для спортивних секцій колективів підприємств та кол-
госпів. Основною проблемою досліджень були науково-методичні об-
ґрунтування комплексу ГПО та спортивного тренування [Л. П. Матвєєв,
1977].

Були видані праці у проблемах спортивного тренування Н. Г.
Озоліна (1935 р.), В. В. Гориневського (1935  р.), М. Ф. Іваницького з
анатомії людини, А. Н. Крестовнікова з фізіології.

Проблема наукових основ спортивного тренування в після-
воєнні роки продовжувала залишатися головною проблемою науково-
дослідницьких робіт у галузі фізичного виховання й спорту [Н. Г. Озолін,
1972] . Вивчення фізіологічних механізмів тренованості та її показників
у спортсменів належать проф. А. Н. Крестовнікову, у галузі біохімії спорту
та харчування - проф. Н. Н. Яковлєву та його співробітникам; у питан-
нях психології спорту  - проф. П. А. Рудику і проф. А. Ц. Пуні.

Засоби фізичної культури у 60-х роках починають посідати
головне місце у системі профілактичних  заходів, спрямованих на
зміцнення здоров’я. Все це сприяло тому, що фізична культура та спорт
стали затверджуватись у суспільній свідомості як важлива складова ча-
стина здорового способу життя і ефективний засіб комплексної системи
попередження  й лікування захворювань. Значний внесок в обґрунту-
вання ролі рухової активності як важливого елементу здорового спосо-
бу життя внесли: І. М. Серкізов-Серазіні; В. В. Фролькіс та І. В. Мура-
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вов; С. П. Летунов із колегами  уперше в нашій країні створили групи
здоров’я.

Створення Інституту Геронтології у 1958 році в Україні   було
зумовлене історичними традиціями розвитку науки: тут працювали чи-
мало вчених, з іменами яких пов’язане становлення геронтології. Так,
наприклад, І. І. Мечніков тривалий час працював у Новоросійському
університеті в Одесі,  А. Н. Сєвєрцов та І. І. Шмальгаузен – у Київсько-
му університеті, школа онтофізіологів А. В. Нагорного створювалася в
Харківському університеті. А. А. Богомолець, керуючись створеними ним
інститутами та Академією Наук України, здебільшого визначив шляхи
поданого розвитку проблеми. Він розпочав експедиційні обстеження
довгожителів. Його творча співдружність з Н. Д. Стражеско заклала підва-
лини розвитку в Україні клінічної фізіології людини, що старіє. Соц-
іально-гігієнічне та лікувально-профілактичне значення рухової актив-
ності висвітлено в роботах М. М. Амосова та Я. А. Бендета, І. А.
Аршавського, Р. М.  Боєвського, С. М. Громбаха, Г. Н. Сердюковської, К.
М. Смирнова, М. Я. Студенікіна, С. В. Хущева.

Київський НДІ медичних проблем фізичної культури (створе-
ний в 1968 р.) поклав початок прикладним та експериментальним досл-
ідженням у галузі оздоровчої фізичної культури. В роботах колективу
співробітників інституту [Є. А. Пирогової, Л. Я. Іващенко,  Н. П. Страп-
ко та ін.] знайшли своє висвітлення питання впливу фізичних вправ на
працездатність та здоров’я людини [Є. А. Пирогова та ін., 1986]. Дослі-
дження оздоровчих впливів фізичної культури на фізичний стан здоро-
вої людини внесли істотний вклад у формування передумов появи нової
наукової течії у новій науці – валеології.

Створення нової галузі знань – валеології, як науки про здоро-
в’я, можливості та методи його збереження та зміцнення стало одним з
вагомих досягнень української гуманітарної науки.

Початок викладання курсу валеології в нашій країні був по-
кладений у Кримському медичному інституті (1988-89 рр.) професором
І. В. Муравовим для головних лікарів обласних центрів здоров’я. Перша
монографія з цієї проблеми була видана у 1987 році І. І. Брехманом:
„Введення до валеології – науки про здоров’я”. За ініціативою І. І. Брех-
мана на базі створеного науково-координаційного центру валеології (м.
Владивосток) починається випуск збірників наукових праць „Валеоло-
гія”  (І випуск – 1993 р., ІІ – 1995 р.), в яких знаходять своє відображен-
ня досягнення нової науки.

У  травні 1991 року на І Міжнародній науковій конференції
„Здоров’я: сутність діагностики та оздоровчі стратегії” було створена
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Міжнародна Валеологічна Організація.
Висновки.
Серед нереалізованих можливостей традиційних та нетради-

ційних методів фізичного виховання, реалізація яких вкрай необхідна
сучасному суспільству, можна відзначити:
− Зрушення пріоритетів формування культури життєдіяльності лю-

дини у бік її  природонаступності, тобто   співвідношення змісту
фізичної активності з природними закономірностями вікового роз-
витку рухової  функції .

− Максимальне наближення змісту та форм реалізації рухової актив-
ності  до індивідуально прийнятних для кожної людини.

− Обґрунтування методів підвищення інформаційної наповненості
рухової діяльності та впливи природних факторів як умови реалі-
зації оздоровчих ефектів.

− Використання інноваційних педагогічних технологій, що формують
здоров’я .

Подальші дослідження цієї проблеми будуть спрямовані на
виявлення можливостей підвищення оздоровчої ефективності занять
фізичною культурою та спортом.
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ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ НАВЧАННЯ БАСКЕТБОЛУ УЧНІВ
МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Чопик Р.В.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Анотація. Стаття присвячена аналізу особливостей процесу навчання баскетбо-
лу учнів молодших класів. Наведено результати констатуючого дослідження, що
характеризують реальний стан вивчення баскетболу учнями 1-4 класів. Показа-
но потребу в диференційованому підході до організаційно-методичного забез-
печення процесу навчання баскетболу дітей 7-11 років в умовах середньої шко-
ли.
Ключові слова: диференційований підхід, організаційно–методичне забезпечення,
процес навчання, баскетбол.
Аннотация. Чопык Р.В. Характеристика условий обучения баскетболу учащихся
младших классов по результатам исследований. Статья посвящена аналізу осо-
бенностей процесса обучения баскетбола учащихся младших классов. Наведе-
ны результаты констатирующего исследования, которые характеризуют реаль-
ное состояние изучения баскетбола учащимися 1–4 классов. Показано
необходимость в дифференцированном подходе к организационно-методичес-
кому обеспечению процесса обучения баскетбола детей 7–11 лет в условиях сред-
ней школы.
Ключевые слова: дифференцированный подход, организационно-методическое
обеспечение, учебный процесс, баскетбол.
Annotation. Chopyk R.V. The description of the conditions of training junior pupils
to play basketball according to the results of researches. The article deals with the
peculiarities of the process of training junior pupils to play basketball. Are provided
the results of the research, which characterize, the real state of mastering basketball
by the students 1 st - 4 th forms. Is shown the need the differential approach to the
methodical supply of the tuition process of children aged 7-11.
Key words: the differential approach, organizational-methodical maintenance, process
of training, basketball.

Постановка проблеми. Аналіз навчальних програм з фізичної
культури для загальноосвітніх навчальних закладів показує, що вік, з
якого розпочинають вивчення елементів баскетболу в школі, зменшуєть-
ся, а обсяг часу на його вивчення – збільшується. Проте, на сьогоднішній
час відсутні науково обґрунтовані методичні рекомендації щодо матері-
ального та організаційного забезпечення процесу навчання техніко-так-
тичних дій баскетболу учнів молодших класів, що і зумовлює акту-
альність цієї проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема орґаніза-
ційно-методичного забезпечення процесу навчання технічних елементів
баскетболу вже досліджувалася науковцями (Мінасян Т.А. 1986, Суада
Абед Йед, 1986). Зазначеними фахівцями вивчався вплив маси та розмірів
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м’яча на дальність і точність кидка в баскетболі. Але для цього автори
досліджень використовували крім баскетбольних ще і футбольні, волей-
больні та гандбольні м’ячі. А вони, окрім маси та розмірів, відрізняють-
ся також пружністю та аеродинамічними характеристиками. Оскільки
зараз є змога для подібних досліджень використовувати баскетбольні
м’ячі різної маси та розмірів, то ми вважаємо за доцільне уточнити ре-
зультати подібних досліджень.

Науковцями вивчалось питання про оптимальну висоту баскет-
больного кільця, лінії штрафних кидків для дівчат 8–17 років [5], та
хлопців 11 років [3]. Слід зауважити, що для дітей 10-11 років значення
параметрів організаційно-методичного забезпечення, рекомендованих
цими дослідниками суттєво відрізняються. Це є вагомим аргументом про
необхідність додаткових досліджень.

Разом з тим, зазначеними дослідженнями було охоплено вико-
нання технічних прийомів баскетболу лише дівчатами віком 8-17 років
та хлопців 11 років. Оскільки за діючою програмою [4] вивчення еле-
ментів баскетболу передбачено вже з першого класу, то є потреба в дос-
лідженні та обґрунтуванні оптимальних параметрів організаційно-ме-
тодичного забезпечення процесу навчання технічних елементів
баскетболу дітей 7–9 років. Крім того, потребують подальшого дослід-
ження окремі положення орґанізаційно–методичного забезпечення про-
цесу навчання дітей 10–14 років.

Мета дослідження: вивчити та проаналізувати особливості
орґанізаційно-методичного забезпечення процесу навчання техніко-так-
тичних дій баскетболу в молодших класах.

Методи і організація дослідження. В роботі використовували-
ся такі методи дослідження:

1) аналіз науково-методичної літератури стосовно проблеми
початкового вивчення техніко-тактичних дій баскетболу;

2) анкетування;
3) методи математичної обробки даних.
Анкетування проводилось протягом 2003 року. До анонімного

опитування було залучено вчителів початкових класів та фізичної куль-
тури     м. Дрогобича та вчителів фізичної культури Львівської області,
які брали участь в курсах підвищення кваліфікації при Дрогобицькому
державному педагогічному університеті імені Івана Франка. В анкету-
ванні взяло участь 192 респонденти, серед яких – 97 вчителів початко-
вих класів і 95 вчителів фізичної культури.

Результати дослідження та їх обговорення. Теоретичне досл-
ідження показало, що фахівці мають різні погляди на особливості мате-
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ріального та організаційного забезпечення процесу навчання технічних
прийомів баскетболу.

Так, Васьков Ю.В., Пашков І.М. рекомендують для учнів мо-
лодших класів вивчати кидок та передачу м’яча з відстані від 0,5 до 3 м
[2]. Оскільки в посібнику нічого не вказано про характеристики м’ячів,
які для цього варто використовувати, та висоту кошика, то, очевидно,
слід вважати їх стандартними.

На основі, проведеного нами, теоретичного аналізу польоту бас-
кетбольного м’яча після кидка в кошик було встановлено, що на його
влучність впливають такі параметри: відстань від місця кидання до про-
екції кошика на майданчик, різниця висот кошика та місця вильоту м’я-
ча, маса, розміри та аеродинамічні властивості м’яча, кут вильоту та
початкова швидкість м’яча [8]. Деякі з цих величин залежать від рівня
фізичного розвитку виконавця кидка. Зокрема, величина докладання
м’язевих зусиль впливає на початкову швидкість м’яча, ріст – на різни-
цю висот кошика та точки вильоту м’яча. Водночас, ці ж параметри за-
лежать також від характеристик обладнання. Так, маса м’яча впливає на
його початкову швидкість, а висота кошика – на різницю між нею та
висотою точки вильоту м’яча. Окрім того, розміри та покриття м’яча
впливають на опір, що чинить йому повітря під час польоту, а отже – і на
дальність польоту, яку визначає початкова швидкість м’яча. Різниця ви-
сот кошика і точки вильоту м’яча визначає величину кутів вильоту та
атаки кільця і форму траєкторії. Тобто всі зазначені параметри матері-
ального забезпечення перебувають у певній взаємозалежності. Їх опти-
мальне поєднання створює найсприятливіші умови для виконання влуч-
ного кидка.

Рекомендовані фахівцями [2] для молодших школярів, кидки
м’яча з малих відстаней (0,5-3 м) без зміни висоти кошика характеризу-
ються надто великими кутами вильоту та атаки. В результаті такого ви-
конання кидків без зміни висоти кошика зазнаватимуть суттєвих змін
також такі просторові характеристики польоту м’яча як форма та дов-
жина траєкторії. Незважаючи на те, що кидки, виконані із невеликих
відстаней в кошик стандартної висоти, можуть бути влучними, основні
характеристики техніки їх виконання є неефективними з позиції подаль-
шого їх використання. Адже докладання надмірних зусиль та зайве на-
пруження м’язів спотворює техніку виконання кидка. Водночас, внаслі-
док зменшення різниці висот кошика та місця вильоту м’яча із
збільшенням віку дітей постійних змін повинні зазнавати кути вильоту
м’яча. Все це приводить до того, що вже на етапі початкового вивчення
діти опановують один з основних прийомів баскетболу – кидок із спот-
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вореною технікою.
Окрім того, використання стандартних баскетбольних м’ячів не

тільки створює об’єктивні перешкоди в опануванні техніки основних
прийомів, але й несе певну небезпеку для учнів. Це зумовлено тим, що
кисть у дітей продовжує формуватися. За даними Хрипкової А.Г., окосте-
ніння фаланг пальців завершується в 11років, а зап’ястя і п’ястя – в 12 [7].

З метою пристосування умов гри до можливостей дітей ще в
1951 році в США для 6-11 річних дітей був створений міні-баскетбол.
Він набув швидкого поширення в світі. За офіційними даними в
теперішній час в міні-баскетбол грають більше мільйона дітей.

Основна відмінність міні-баскетболу від баскетболу полягає в
тому, що спортивний інвентар і розміри майданчика пристосовані до
дитячого віку.

Разом з тим, в рекомендаціях щодо параметрів обладнання для
міні-баскетболу існує певна неоднозначність. Фахівці пропонують
використовувати різні за розмірами майданчики, різні відстані основних
ліній розмітки та м’ячі з різними характеристиками [1, 6].

Варто також зауважити, що і в міні-баскетболі до вибору
обладнання повинен також застосовуватися диференційований підхід.
Це зумовлено суттєвими відмінностями фізичних можливостей дітей 6-
11 років ,  тому більш доцільним  є використання обладнання,
характеристики якого відповідають фізичним можливостям дітей
окремих вікових груп.

Таким чином, аналіз науково-методичної літератури вказує на
відсутність наукового обґрунтування параметрів матеріального та орган-
ізаційного забезпечення процесу навчання технічних прийомів баскет-
болу дітей різного віку.

Для вивчення реальних умов навчання технічних прийомів бас-
кетболу учнів молодших класів нами було проведено констатуючий екс-
перимент у формі анкетування. Переважна більшість анкетованих – 95,5%
вчителів фізичної культури і 70,2% вчителів початкових класів на перше
запитання: „Чи доводилося Вам навчати дітей баскетболу?” – дали ствер-
дну відповідь. Зазначене запитання виконувало функцію фільтра і тому
лише ті анкети, у яких на перше запитання були дані ствердні відповіді,
опрацьовувалися і їх результати були проаналізовані.

Важливим є той факт, що вивчення елементів баскетболу в школі
розпочинають у різному віці. Так, 24,2% вчителів початкових класів це
роблять з 1-го класу, 30,3% – з 2-го, 36,4% – з 3-го і 9,1% – з 4-го класу
(рис. 1).

Очевидно, є різні чинники, які зумовлюють початок вивчення
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баскетболу в різних вікових групах. Результати дослідження дають підста-
ви стверджувати, що основною причиною пізніших термінів вивчення
елементів баскетболу в школі, ніж рекомендує навчальна програма, є те,
що стандартне обладнання не відповідає віковим можливостям учнів, а
адаптоване – відсутнє. Саме так вважає 96,7% вчителів початкових класів
і 60,4% вчителів фізичної культури.

1 клас
24%

2 клас
30%

3 клас
37%

4 клас
9%

Рис. 1. Співвідношення термінів початку вивчення навчального розді-
лу „Баскетбол”.

Ефективність початкового вивчення технічних прийомів баскет-
болу в значній мірі залежить від характеристик м’яча (розміри, маса,
пружність), з якими працюють діти. Адже, загальновідомим є те, що мор-
фофункціональні показники учнів 7-11 років не дозволяють їм ефективно
виконувати технічні дії зі стандартними баскетбольними м’ячами. Тому
вчителі використовують крім баскетбольних ще і футбольні, волейбольні
та гумові м’ячі, маса і розміри яких є меншими. За результатами наших
досліджень 23,2% вчителів фізичної культури при навчанні елементів бас-
кетболу користуються футбольними м’ячами, 18,6% - гумовими, 9,3% -
волейбольними (рис.2). В роботі ж вчителів початкових класів ці показни-
ки є такими: 42,4% - використовують гумові м’ячі, 9,1% - волейбольні,
6,1% - футбольні. Зрозуміло, що такі м’ячі мають іншу пружність та аеро-
динамічні характеристики, ніж баскетбольні аналогічної маси та розмірів,
і тому є далеко не оптимальними. Отже, є потреба у науковому обґрунту-
ванні характеристик баскетбольних м’ячів для учнів 7-11 років.

Інформативними є дані про досвід застосування адаптованого
обладнання та інвентаря в процесі навчання баскетболу молодших шко-
лярів. Лише 55,8% вчителів фізичної культури змінюють розміри май-
данчика, 51,2% - висоту кошика, 27,9% – розміри та масу м’яча. У групі
вчителів початкових класів ці показники є такими: 36,3% змінюють роз-
міри майданчика, 39,4% - висоту кошика, 42,4% - розміри та масу м’яча
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(рис. 3).
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Рис.2. Види м’ячів, які використовують при навчанні елементів бас-
кетболу в початкових класах.

Цей досвід, безумовно, можна вважати позитивним. Разом з тим,
необхідно зауважити, що ці параметри змінюються і встановлюються на
власний розсуд вчителя, оскільки відсутніми щодо них є науково обґрун-
товані методичні рекомендації.
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Рис. 3. Показники використання адаптованого обладнання вчителями
початкових класів і вчителями фізичної культури.

В результаті опитувань нами встановлено, що позитивний досвід
окремих вчителів з використання адаптованого обладнання для навчан-
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ня технічних прийомів розділу „Баскетбол” молодших школярів не лише
мало âïðîâàäæóºòüñÿ, àëå ³ íåäîñòàòíüî ïîøèðþºòüñÿ ³íøèìè ïåäàãî-
ãàìè. Òàê, 55,1% â÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè íå âîëîä³þòü ³íôîðìàö³ºþ
ùîäî îá´ðóíòîâàíèõ ïàðàìåòð³â ³ãðîâîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ä³òåé ð³çíîãî
â³êó, 37,2% çíàþòü ³ç çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ò³ëüêè ïðî éîãî ³ñíó-
âàííÿ, àëå íå çíàþòü éîãî ñóò³ ³ ëèøå 11,6% îá³çíàí³ ³ç ñóòí³ñòþ ïèòàí-
íÿ, õòî ç ïåäàãîã³â âèêîðèñòîâóº äëÿ íàâ÷àííÿ òåõí³êè áàñêåòáîëó àäàï-
òîâàíå îáëàäíàííÿ (ðèñ. 4). Ñåðåä â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â ö³ ïîêàçíèêè º
òàêèìè: 45,4% ðåñïîíäåíò³â ïðî äîñâ³ä âèêîðèñòàííÿ àäàïòîâàíîãî îáëàäíàí-
íÿ ³íøèìè â÷èòåëÿìè íå ìàº æîäíî¿ ³íôîðìàö³¿, à 54,6% – ëèøå çíàº ïðî
éîãî ³ñíóâàííÿ.

Усунути перелічені труднощі та неоднозначні трактування можна
за допомогою диференційованого підходу до орґанізаційно-методично-
го забезпечення процесу навчання баскетболу. Так вважає переважна
більшість опитаних вчителів. На запитання: “Чи бачите Ви потребу у
реалізації диференційованого орґанізіційно-методичного забезпечення
процесу навчання елементів баскетболу?” - 90,7% вчителів фізичної куль-
тури і 81,8% вчителів забезпечення процесу навчання баскетболу. Так
вважає переважна більшість опитаних вчителів. На запитання: “Чи ба-
чите Ви потребу у реалізації диференційованого орґанізіційно-методич-
ного забезпечення процесу навчання елементів баскетболу?” - 90,7%
вчителів фізичної культури і 81,8% вчителів початкових класів відпові-
ли – “Так”. Це означає, що зазначена проблема є актуальною і потребує
подальшого дослідження. Її вирішення допоможе підвищити ефек-
тивність навчального процесу.
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Рис. 4. Знання вчителів досвіду використання адаптованого облад-
нання іншими педагогами.
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чи-
ном, нами встановлено, що терміни початку вивчення навчального роз-
ділу “Баскетбол” в школі суттєво відрізняються від рекомендованих дію-
чою програмою.

Для навчання технічних прийомів баскетболу учнів молодших
класів вчителі, окрім баскетбольних, використовують ще й футбольні,
волейбольні та гумові м’ячі.

Адаптоване обладнання в навчальному процесі педагогами ви-
користовується вкрай мало, а позитивний досвід серед вчителів поши-
рюється недостатньо.

Переважна більшість вчителів фізичної культури і початкових
класів, які навчають дітей баскетболу, не тільки не використовують адап-
товане обладнання, а й не володіють інформацією про його обґрунто-
вані параметри для учнів різного віку.

Тому одним із завдань наступного етапу наших досліджень є
обґрунтування кількісних та якісних характеристик спортивного облад-
нання та інвентарю, що відповідають фізичному розвитку та фізичній
підготовленості учнів молодшого шкільного віку.
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ БОЙОВИМ ГОПАКОМ НА
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК

ДІТЕЙ 7-8 РОКІВ
Шамардіна Галина, Тарновська Катерина, Долбишева Ніна

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотація. Результати проведених досліджень дозволили визначити вплив занять
Бойовим Гопаком на фізичний розвиток, фізичну підготовленість та психофізіо-
логічний стан дітей 7-8 років.
Ключові слова: бойовий Гопак, психофізіологічний стан, фізичний розвиток,
фізична підготовленість, структура занять.
Аннотация. Шамардина Галина, Тарновская Катерина, Долбишева Нина. Влия-
ние занятий боевым гопаком на психофизиологическое состояние и физическое
развитие детей 7-8 лет. Результаты проведенных исследований позволили опре-
делить влияние занятий Боевым Гопаком на физическое развитие, физическую
подготовленность и психофизиологическое состояние детей 7-8 лет.
Ключевые слова: боевой Гопак, психофизиологическое состояние, физическое
развитие, физическая подготовленность, структура занятий.
Annotation. Shamardina Galina, Tarnovskaya Katerina, Dolbisheva Nina. Influencing
of occupations battle гопаком on a psychophysiological state and physical development
of children 7-8 years. The results of investigations make possible to define the influence
of martial hopak trainings on physical fitness and psychophysiological state of 7-8
aged children.
Key words: martial hopak, psychophysiological state, physical development, physical
fitness, structure of trainings.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. На протязі всієї історії людства фізичне виховання посідало одне
з чильних мість в побіті народів світу. Кожен народ, в залежності від
соціально-економічніх умов свого розвитку, психічного складу, а також
географічного положення, історично виробляв самобутні види ігор та
окремі фізичні вправи, способи їх використання, які потім і склали
своєрідні системи національного тіловиховання. Нестали винятком у
цьому плані і традиції української національної фізичної культури.

В системі фізичного вдосконалення нашого народу переважали
ігрові та змагальні форми використання фізичних вправ, часто у по-
єднанні з піснями або музикою. Одну з часток розвитку систем фізично-
го виховання займали бойові мистецтва, вінцем яких був Бойовий Гопак
[2].

Бойовий Гопак - це система гармонійного розвитку особистості.
Це бойове мистецтво, яке передбачає спортивну підготовку, володіння
зброєю, розвитку розумових та духовних якостей особистості [6].

В наш бурхливий час національного відродження вичення тра-
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дицій українського національного тіловиховання набуває високого зна-
чення. Необхідність багатющого досвіду народного виховання, зокре-
ма, зумовлюється тим, що результати такої праці допоможуть просте-
жити змінність форм, методів та засобів всієї структури фізичного
виховання [1, 3].

Побудова занять з Бойового Гопака на підставі сучасних науко-
вих досліджень у галузі теорії та методики спорту в наш час повинна
набути важливого значення. Існує стандартна схема викладання, без віко-
вих урахувань, яка склалася історично і в наш час впроваджується без
певних змін на заняттях з юнаками.

Викладання занять бойовим мистецтвом, зокрема в Бойовому
Гопаку, в групах дітей різного шкільного віку з урахуванням їх індивіду-
альних можливостей, вирішуємих задач, набуває дуже актуального зна-
чення. Нажаль в наш час наукових досліджень та літератури з данного
питання практично не існує, особливо щодо занять з дітьми молодшого
шкільного віку. В зв’язку з цим наша робота присвячена дослідженню
цього питання.

Робота виконана відповідно до плану НДР Дніпропетровсько-
го державного інституту фізичної культури і спорту.

Мета дослідження. Визначити методичні особливості та вплив
занять Бойовим Гопаком на психофізіологічні показники дітей молод-
шого шкільного віку.

Задачі.
1. Дати структурний аналіз занять з Бойового Гопака.
2. Визначити психологічні та функціональні зміни, що відбуваються

під час занять з Бойового Гопака.
3. Визначити доречність занять Бойовим Гопаком з дітьми 7-9 річно-

го віку.
Методи дослідження: аналіз науково-методичної та спортив-

ної літератури; педагогічне спостереження; педагогічний експеримент;
медико-біологічне обстеження; метод математичної статистики.

Організація дослідження. Дослідження проводились на базі
Центральної Школи Бойового Гопака в м.Львів. В дослідженні взяли
участь хлопчики 7-8 років, які займаються Бойовим Гопаком.

Робота проводилась в 5 етапів: 1 етап – аналіз науково методич-
ної і спортивної літератури, визначення психофізіологічних характерис-
тик, рівня фізичної підготовки та фізичного розвитку дітей 7-8 років; 2
етап – розробка побудови системи занять з Бойового Гопака на початко-
вому етапі для дітей 7-8 років; 3 етап – проведення педагогічного експе-
рименту; 4 і 5 етапи – проведення остаточного дослідження впливу за-
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нять Бойовим Гопаком на стан дітей 7-8 років.
Результати дослідження. Загальна педагогічна спрямованість

занять на початковому етапі з Бойового Гопака для дітей 7-8 років виді-
ляють декілька основних завдань:

1. Прищепити стійку зацікавленість до занять з Бойового Го-
пака. Формувати розуміння необхідності цих занять.

2. Ознайомити з історією та культурою нашого народу, Бойо-
вого Гопака. Виховати чуття патріотизму. Виховати розуміння колектив-
ізму, побратимства, дружби, взаємопідтримки та взаємодопомоги. Ви-
ховати самодисциплінованість та відповідальність.

3. Сприяти загальному оздоровленню організма.ю розвитку
загальної та спеціальної фізичної підготовки.

4. Ознайомити дітей з основною базовою технікою на перший
рівень майстерності “Жовтяк”.

5. Підготувати дітей до пробного технічного іспиту на перший
рівень майстерності.

Структура тренувальних занять з Бойового Гопака традиційно
складається з 3 частин [2, 5]. Підготовча частина заняття одноборством
Гопак побудована відповідно до загальної тенденції першої та другої
зон динаміки працездатності. На початку підготовчої частини заняття
характерне збільшення ЧСС після стану медитації до 90-102 уд./хв., а
після пісні – до 96-108 уд./хв., що перевищує ЧСС стану спокою на 12-
24 уд./хв. В основній частині занять, структура яких відповідає зоні
відносно стійкого стану, працездатність утримується на деякому рівні з
помірними коливаннями. В основній частині заняття вирішуються го-
ловні завдання, підвищується техніко-тактична майстерність, розвива-
ються фізичні та морально-вольові якості. Для показників ЧСС на про-
тязі основної частини характерне коливання в межах від 108 уд./хв. до
114-168 уд./хв. (інтенсивна робота). Заключна частина занять відповідає
зоні зниження працездатності. Використовуються спеціальні комплекси
вправ, спрямовані на розслаблення основних м’язових груп та віднов-
лення внутрішнього гомеостазу організму (рис. 1).

За результатами попередніх досліджень фізичний розвиток дітей
експериментальної групи має рівень нижче середнього, а в контрольної
групи – низький рівень, за рік особливих змін за індексом Кете, індек-
сом Ерісмана не відбувається. Під впливом занять Бойовим Гопаком за
навчальний рік життєвий об’єм легенів збільшився на 150 см3 в експери-
ментальній групі, в той час як у контрольній групі лише на 50 см3, за
показниками росту і ваги тіла відбулися суттєві зміни (зріст Р експ. та
контр. гр.<0,05; вага тіла Р експ. та контр. гр. >0,05), які характерні для
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даного віку, пов’язані з природним розвитком, так як вік 7-8 років харак-
теризується закінченням “округлення” тіла і починається процес його
витягування [7].

І – зона передробочії змін, ІІ – зона впрацьовування, – підго-
товча частина заняття.

ІІІ – зона відносно стійкого стану, – основна частина.
IV – зона зниження працездатності, – заключна частина.

Рис. 1. Динаміка частоти серцевих скорочень на занятті з Бойового
Гопака

Показники фізичної підготовленності на початку експерименту
у дітей двох груп не відрізняються і знаходяться низькому рівні (за про-
грамою ФК для ЗОШ). Після року занять в експериментальній групі
показники явно відрізняються від попредніх і піднялися на високий
рівень, зросли показники у “човниковму” бігу, стрибках у довжину з
місця, у стрибках зі скакалкою за хвилину, підтягуванні у висі лежачі, у
тесті згинання-розгинання рук в упорі лежачі у підніманні тулуба з по-
ложення лежачі у положення сидячі та інтегральної гнучкості (шпагат
на ліву та праву ногу, прямий шпагат, “міст”) при Р<0,05. У дітей конт-
рольної групи зміни в показниках фізичної підготовки неявні, хоча і зрос-
ли до середнього рівня, однак в тесті на спритність результати показали
прибавку при Р>0,05.

Рівень фізичної працездатності за “пробою Руф”є” (ПР) на по-
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чатку року в контрольній і експериментальній групі був задовільний (ПР
екс.гр. = 10; ПР кон.гр. = 11,1). Кінцевий дослід показників ПР показав,
що у дітей експериментальної групи працездатність вирісла до доброго
рівня (ПР = 4,3), а в контрольній групі – до середнього рівня (ПР = 9,6).

“Гарвардський-степ” тест дозволяє визначити стан серцево-су-
динної системи дітей 7-8 років. В експериментальній групі до занять з
Бойового Гопака за показниами тесту складав нижче середнього (ІГСТ
= 50), а після року занять рівень піднявся до вище середнього (ІГСТ =
83,3). В контрольній групі стан серцево-судинної системи за навчаль-
ний рік лишився на попередньому середньому рівні (ІГСТ на початку
року = 68,8; ІГСТ наприкінці року = 68,3).

Показники “темпінг-тесту” на початку навчального року у дітей
двох груп прослідковується низький розвиток функціональної системи,
а саме лабільність рухової системи. Під впливом занять з Бойового Го-
пака у дітей експериментальної групи вирівнюється і підвищується фун-
кціональна стійкість та лабільність рухової сфери відповідно віку. Од-
нак у дітей контрольної групи лабільність рухової сфери підвищується,
але залишається недостатньою.

За результатами проведеного дослідження можна зробити сліду-
ючі висновки:

1. Проаналізувавши структуру занять з Бойового Гопака та по-
рівнявши її з заняттями фізичною культурою в загальноосвітній школі
визначили, що фізичне навантаження з Бойового Гопака значно більше.
Це сприяє значним змінам геодинамічних показників і, в свою чергу,
підвищує тренувальний ефект.

2. Під впливом занять з Бойового Гопака у дітей 7-8 років відбува-
ються значні зміни у розвитку, а саме у показниках фізичної підготовле-
ності, психофізіологічного стану, підвищюється функціональна стійкість
(об’єм і стійкість уваги, зорова пам’ять), лабільність рухової сфери (ру-
хова пам’ять), зростають процеси відновлення організму після наванта-
ження.

3. Педагогічний експеримент дозволяє рекомендувати впроваджен-
ня методики занять з Бойового Гопака в систему фізичного виховання
дітей молодшого шкільного віку у позаурочний час.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем впливу занять бойовим гопаком на психофізіо-
логічний стан та фізичний розвиток дітей 7-8 років.

Література
1. Балушок В.Г. Обряди ініціації українців та давніх слов’ян. – Львів-Нью-Йорк: В-

во МП Коць, 1998.



72

2. Годик М.А. «Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок» –М .: Физи-
ческая культура и спорт, 1992.

3. Гуслістий К., Апанович О. Запорізька Січ та її прогресивна роль в історії украї-
нського народу. – К.: Держполітвидав, 1954.

4. История физической культуры в СССР с древнейших времен до XVIII века. Соста-
вил А.В. Грачев, М.С. Коган. – М.: Физкультура и спорт, 1940.

5. Матвеев Л.П., Новикова А.Д. Теория и методика физического воспитания – М.:
Физическая культура и спорт, 1996.

6. Пилат В. Бойовий Гопак. – Львів: Логос, 1999.
7. Хрипкова А.Г. и др. Возрастная физиология и школьная гигиена. – М.: Просвеще-

ние, 1990.
Надійшла до редакції 15.10.2004р.

ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ СПОРТИВНИХ І РУХЛИВИХ
ІГОР У РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ВАДАМИ РОЗВИТКУ

Шептицький Д.В.
Спеціальна школа №1 м. Кіровограда

Анотація. Визначено роль учителя фізичного виховання в організації ігрової
діяльності хворої дитині засобами творчої гри.
Ключові слова: гра, дитина, вчитель, фізичне виховання.
Аннотация. Шептицкий Д.В. Педагогические возможности спортивных и под-
вижных игр в реабилитации детей с недостатками развития. Определена роль
учителя физического воспитания в организации игровой деятельности больного
ребенка средствами творческой игры.
Ключевые слова: игра, ребенок, учитель, физическое воспитание.
Annotation. Sheptitskii D.V. Pedagogical possibilities of sporting and mobile games
in an aftertreatment of children with disadvantages of development. The role of the
teacher of physical training in architecture of game activity больноого of the child by
agents of the creative game is defined.
Keywords: game, child, teacher, physical training.

Постановка проблеми. Гра як різновид діяльності була прита-
манна людському суспільству у різні часи, починаючи з найдавніших.
Кожна епоха людства по-своєму розцінювала ігрову діяльність. Так, на-
приклад, для греків гра - це єдине ціле з життям, повна гармонія з оточу-
ючим середовищем. Гра посідала в античній цивілізації провідне місце,
мала релігійний відтінок. Такі філософи як Платон і Аристотель при-
святили грі багато міркувань, висунули її на видне місце в суспільному
житті Греції.

На противагу грекам римляни відтіснили гармонію й красу життя
на другий план, світогляд римлян не співпадав із простими земними
інтересами. На такому фоні гра втрачала свій теологічний авторитет, її
вважали нічим іншим, як «танцюванням перед дияволом». Відмовляю-
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чись від гри, римське суспільство відмовлялось від радості життя, від
творчої діяльності.

І лише в епоху Відродження, із новим сприйняттям навколиш-
нього й внутрішнього світу людини значення ігрової діяльності почало
зростати. В час західноєвропейської творчості гру було, образно кажу-
чи, реабілітовано. Людство не змогло існувати без розвитку творчих інте-
ресів, зв’язку з землею, природою.

У процесі соціально-педагогічної реабілітації школярів які ма-
ють вади фізичного розвитку, однією з важливих є проблема викорис-
тання творчої гри як провідного виду діяльності в цілому, та спортив-
них і рухливих ігор зокрема.

Робота виконана відповідно до практичних завдань уроків фізич-
ного виховання середньої школи.

Формулювання цілей роботи.  Використовуючи спортивну і
рухливу гру як важливу діяльність у житті дітей з відхиленнями у розу-
мовому розвитку, вчені радять домагатися урізноманітнення життя ди-
тини у дитячому колективі. Важливо, щоб дитина переживала ситуації,
які спонукають її до вищих форм суспільної поведінки, до реалізації своїх
можливостей, здібностей. Щоб основний мотив, який реалізується ди-
тиною у грі, «підкорення дорослому» поступився мотиву «бажання ввійти
у життя дорослого», відкрити світ людських взаємовідносин і діяти, як
дорослий.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виклад основного
матеріалу. Вдалі спроби описати вплив гри на формування особистості
з дошкільного віку зроблені К.Ушинським у фундаментальних працях
психолого-педагогічного  спрямування.  Він  писав,  що  для дитини  гра
- дійсність, і дійсність значно цікавіша від тієї, що її оточує. У грі дитина
живе і відтворює сліди справжнього життя, в яке вона не могла ще ввійти
за складністю його явищ та інтересів. У грі дитина випробовує свої сили
і самостійно керує своїми ж витворами.

Отже, грі властиві самостійність, творчість, активність, що «фор-
мує всі сторони душі людської, її розум, її серце, її волю».

Звертаючись до подальших надбань педагогічної думки Украї-
ни щодо теорії гри, слід відзначити роботи С.Русової, яка неодноразово
наголошувала - що...» нічого так не потребує дитина, як можливості
вільно гратися. Вона вважала, що для доцільного використання ігор у
роботі з дітьми педагогам необхідно професійно орієнтуватися в їх до-
борі. Грі притаманні свої особливості, які мають важливе значення у
формуванні особистості. Проаналізувавши ігри з точки зору їх педагог-
ічної доцільності, С Русова зробила спробу класифікації, виділяючи при
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цьому прості руханки та ігри, що випливають з інстинкту наслідування,
і театр (ляльок, тіней, вистави). За С.Русовою, «гра є дуже важливий
фактор виховання, бо в іграх суцільно виявляється природа дитини і грою
її можна втримати від небажаних вчинків або спонукати до бажаних».

Особливого значення надає С.Русова народній грі. З погляду
педагогічної доцільності власне даний вид ігор «є особливо бажаним
для національного дитячого садка». Так, розглядаючи гру з різних ас-
пектів, С.Русова утверджується у необхідності створення спеціального
порадника щодо використання ігор. У зв’язку з проблемами методично-
го керівництва ігровою діяльністю вона аналізує теорію і практику зас-
тосування ігор у найвідоміших на той час педагогічних системах світу -
Ф.Фребеля, О.Декролі, М.Монтессорі та ін. На підставі їх глибокого
аналізу педагог доходить висновку  про  доцільність розробки  націо-
нальної концепції дошкільного
виховання в Україні, у якій гра як засіб етнізації посідала би чільне місце
і, постійно розвиваючись, поступово переходила в працю.

Як бачимо, розглядаючи гру етапом реальної підготовки до ак-
тивного життя, С.Русова саме їй відводила вагоме місце у системі педа-
гогічних засобів впливу на особистість.

На рубежі 20-3 0-х років XX ст. проблема гри була досить склад-
ною і дискусійною не лише в зарубіжних школах психологів і педагогів.
Окремі дискусійні питання виголошувалися педагогами України, в т.ч.
стосовно гри у процесі морально-релігійного виховання особистості. У
контексті даної думки особливої уваги заслуговують погляди галицько-
го педагога Ю.Дзеровича. Наголошуючи, що релігійні переживання осо-
бистості, які передбачають соціально-психологічне вираження і виво-
дять її таким чином за межі індивідуальних переживань, він вбачав у грі
діяльність, якій притаманний глибокий внутрішній зміст. Відповідно,
чим багатший соціальний і чуттєвий досвід дитини, чим ширше коло її
орієнтувань як соціальної одиниці, тим глибшою і суттєвішою для по-
дальшого розвитку є гра. Отже, у повноцінному морально-релігійному
вихованні гра сприймалася педагогом досить однозначно і переконли-
во.

Досить цінні поради стосовно гри як підготовчого етапу до
праці, висловлював А.Макаренко. Його усвідомлене й глибоке розумін-
ня тези про те, що «якою дитина є в грі, такою вона буде і в праці та в
житті», дозволяє нам сьогодні спиратись на дану теорію в аспекті запо-
чаткованому нами у дослідженні.

В аспекті педагогічних можливостей спортивних і рухливих ігор
вважаємо за доцільне розглянути і погляди Ю.Аркіна, російського педа-
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гога, лікаря-педіатра. У загальній концепції фізичного виховання дітей з
вадами розумового розвитку, їх фізичної реабілітації, охорони і збере-
ження їх здоров’я та життя гра розглядається ним як активний, пізна-
вальний процес.

На ранніх стадіях дозрівання фізичних функцій дитячого орган-
ізму особливо важливі природні рухи. Вони є вікном у світ, який дитина
пізнає властивими дитинству способами. Отож, розвиток ходьби, бігу,
стрибків та ін. позитивно впливає на психофізичне дозрівання особис-
тості.

У дослідженнях, спрямованих на визначення педагогічної
цінності гри, виділяється її вплив на формування естетичних пережи-
вань. Залежність глибини вияву позитивних емоцій від повноти соціаль-
ного досвіду особистості досліджувалась у роботах російських учених
Є.Фльоріної, Т.Комарової. За твердженнями О.Ковальова процес розу-
міння художнього образу є не що інше, як-процес накладання наявних
знань, вражень на об’єкт, що сприймається Відповідно, чим більше відо-
мого матеріалу, тим яскравіше він постає в уяві дитини, тим глибше буде
його сприймання.

Змістовна гра дає дитині широку палітру естетичних пережи-
вань. Більшість предметів, образів, явищ, які впливають на почуття ди-
тини, є домінуючими. Дослідження Ї.Сєченова, Л.Виготського, Д.Єлько-
ніна, О.Леонтьєва засвідчують, що власне на цій підставі у період
дошкільного віку не розум керує почуттями, а почуття скеровують ро-
зум. Отож, керуючи грою, слід пам’ятати, наскільки школяр відрізняється
від дорослої людини, виділити для гостроти сприймань і переживань за
змістом сюжету гри такі виражальні засоби, які б спонукали його, як
стверджує Л.Артемова, О.Усова, Є.Фльоріна до позитивних емоцій і
почуттів. На художнє сприймання як єдиний цілісний процес, який не
виникає у готовому вигляді, а формується й неподільно співіснує з роз-
витком психіки дитини під впливом виховання й за умови доцільного
керівництва з боку дорослого, неодноразово вказував О.Запорожець. Його
дослідження з достатньою глибиною довели, що діти у своїй діяльності
допускають фантастичні положення, обставини лише до тієї пори, доки
зберігаються реальні особливості персонажів, предметів.

Дана думка перегукується з поглядами Дж.Сейлі. Він також на-
голошував на тому, що в умовах творчої гри фантазія може ґрунтуватися
на реальних предметах об’єктивної дійсності, а «сутність дитячої гри
полягає у виконанні будь-якої ролі, а також у тому, щоб створити якесь
нове становище».

Важливим у межах започаткованого дослідження є з’ясування
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впливу гри на мовленнєвий розвиток дітей. Адже власне мова й ті мов-
леннєві виражальні засоби, які використовує дитина, визначають її
внутрішній світ. Різнобічно даний аспект досліджував О.Леонтьєв. Він
довів, що кількість слів, які запам’ятовує дитина у грі удвічі-втричі більша
за кількість, яку вона запам’ятовує з ініціативи чи з примусу дорослого.
А В.Сухомлинський досить вдало підмітив здатність дітей ґрунтовніше
і повніше групувати й позначати предмети за ознаками власне в грі. «Гра
- це величезне світле вікно, через яке у духовний світ дитини вливається
поживний потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра - це іскра,
яка запалює вогник допитливості й зацікавленості» [Сухомлинський
В.А.].

Отже, особливості впливу гри на чинники всебічного форму-
вання особистості визначаються такими напрямами: збагачення основ-
них сфер особистості реальним змістом у його смисловому й предмет-
но-практичному сенсі та створення умов для транспозиції набутих знань
і досвіду в сферу реального спілкування з однолітками і дорослими в
умовах притаманних дітям видів діяльності. Надалі розглянемо, як вище
означені аспекти гри аналізуються вченими Г.Виготською, Р.Жуковсь-
кою, Г.Кислюк, М.Михайленко, Н.Соколовою в системі засобів соціаль-
но-педагогічної та фізичної реабілітації дітей. Відразу відзначимо, що.
розробляючи свої філософські, психологічні та педагогічні погляди, вони
лише побічно торкаються творчої гри в житті дітей з відхиленнями у
розвитку рухів.

Певний інтерес становить позиція Ж.Піаже. Він вважав, що гра
- це конкретне самовираження дитини і спосіб її пристосування до влас-
ного світу. Отож, у віці від семи до дванадцяти років найоптимальніши-
ми іграми для виховання є ігри з правилами, а саме з рухами і взаємо-
дією, які звільняють дитину від надлишку енергії та стимулюють
емоційний настрій.

У свою чергу А.Уолтман вважав, що у цьому розумінні гра дає
можливості дитині адекватно реагувати на ситуації, навіть дещо не-
приємні для неї, заплутані, а почасти і складні. Оскільки маленькій ди-
тині ще не вистачає рухливості, а здатність до розуміння у неї лише
формується, то різноманітні типи ігрових матеріалів, що вдосконалю-
ються в грі, ідеально підходять для прояву її почуттів і ставлення до
довкілля. Далі вчений наголошував, що «спокійна діяльність дитини»,
яка виникає спонтанно, дає їй можливість концептуалізувати, структу-
рувати і вивести на дотиковому рівні діяльності свій досвід і пов’язані з
ним почуття «.

Як бачимо, позиція З.Фрейда, Ф.Шіллера, Г.Спенсера, Ж. Піа-
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же та їхніх прихильників досить однозначно ілюструє реабілітаційні
функції творчої гри молодшого школяра: за допомогою гри нормалізу-
ються стосунки дитини з навколишнім, гра знімає негативізми, усуває
невпевненість, егоїзм, вередування. Розглядаємо дані положення як знач-
ний внесок у теоретико-методологічний аспект дослідження.

Зауважимо, що для того, аби ігри стали своєрідним організато-
ром життя аномальних дітей, стимулювали їх активну діяльність, зміцню-
вали інтереси та формували адекватні потреби, необхідно використову-
вати у практиці виховання різноманітні творчі ігри. Власне це забезпечує
широту дитячих інтересів, сприяє зростанню рівня запитів, формує
здібності, враховуючи індивідуально-типологічні особливості.

Учені акцентують на специфічній ролі педагога в організації
спортивних і рухливих ігор дітей з функціональними вадами. По-пер-
ше, вчитель повинен уміти уважно і тактовно спостерігати за гравцями,
охороняти їх самостійність у грі, якщо вона має виховне і розвиваюче
значення По-друге, він повинен чуйно керувати грою, використовуючи
непрямі прийоми впливу на гравців (поради, запитання, підказки). Ігрові
проблемні ситуації, як зазначають Г.Виготська, М.Іпполітова, Р.Бабен-
кова, О.Мастюкова, Е.Вільчковський вихователю доцільно застосовува-
ти задля предметного впливу на зміст гри та на фабулу її сюжету.

За дослідженнями Л.Артемової, О.Усової спортивні і рухливі
ігри у розгорнутій формі функціонують, як самостійна діяльність з чітко
означеною соціальною та власне людською сутністю. Учені по-різному
аналізують сюжети творчих ігор, однак більшість сходяться на тому, що
їм властивий об’єктивно сформульований зміст, а центральний компо-
нент гри (ігрова дія) трактується як символічна, що забезпечує перене-
сення дії з одного об’єкта на інші.

Таким чином, гру аналізують як засіб формування символічних
дій, коли один предмет можна замінити іншим. Це слугує матеріальною
основою і для усвідомлення способів виконання рухів: дитина виражає
зміст предмета властивими йому діями. Ігрова дія відтворює зовнішній
малюнок продуктивного. У випадку нашого експериментального досл-
ідження такими були персонажі, тобто ролі та їхні дії.

Найважливішими положеннями у розглянутих нами теоріях гри
є характеристика траєкторії рухів, так званий малюнок дії, які кожна
дитина може у грі відтворювати по-своєму. Він і забезпечує поетапність
всіх рухових дій, які, за твердженням О.Леонтьєва, відтворюють рухову
характеристику образу.

У нашому дослідженні використовуємо рекомендації Д.Менд-
жерицької, Р Жуковської, О Усової та ін. стосовно того, що для органі-
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зації   ігрової   діяльності   дітям-олігофренам       необхідно   володіти
рольовою поведінкою, рольовим спілкуванням (емоційно-інтонаційни-
ми засобами, мовою, яка відповідає даній ролі, тощо). Учні повинні та-
кож уміти вільно застосовувати у грі різні засоби ігрового заміщення:
умовні ігрові дії з іграшками, з різноманітними предметами-замінника-
ми, з уявлюваними предметами, використовувати жести, міміку, слово,
відображати відносини між людьми та однолітками.

Основу дій, рухів, умінь діти з розумовими вадами опановують
на заняттях фізичної культури, музики і ритміки тощо. Окрім цього, дітям
у спеціальних закладах для розумово відсталих дітей дослідники О.Фо-
нарьов, Л.Каплан, О.Волосова та ін. рекомендують більше розповідати
про життя дорослих людей та дітей, про суспільні явища, історії з життя
тварин, про досягнення в праці та ін.

Висновки. Чим більше діти дізнаються, тим повніше і правди-
віше вони відображають усе в грі, тим більше, фантазуючи, створюють
нові варіанти. Якщо у дітей є елементарні, але правильні уявлення про
довкілля, то їх видумка, нехай навіть фантастична, не спотворює дійсність
- підкреслювала Д. Менджерицька. Як бачимо, роль учителя фізичного
виховання в організації ігрової діяльності є вагомою, оскільки саме він
може допомогти хворій дитині засобами творчої гри подолати страх,
замкнутість, невпевненість чи агресивність, упертість і виявити почут-
тя відповідальності, поваги і доброти, врешті, знайти можливість виз-
нати ваду і по цьому почувати себе повноцінно, знайшовши своє місце у
товаристві однолітків.

Використовуючи спортивну і рухливу гру як важливу діяльність
у житті дітей з відхиленнями у розумовому розвитку, вчені радять дома-
гатися урізноманітнення життя дитини у дитячому колективі. Важливо,
щоб дитина переживала ситуації, які спонукають її до вищих форм сус-
пільної поведінки, до реалізації своїх можливостей, здібностей. Щоб
основний мотив, який реалізується дитиною у грі, «підкорення дорос-
лому» поступився мотиву «бажання ввійти у життя дорослого», відкри-
ти світ людських взаємовідносин і діяти, як дорослий.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем реабілітації дітей з вадами розвитку.
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД В ОЦІНЮВАННІ НАВЧАЛЬНИХ
ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ПРЕДМЕТУ

“ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я І ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА”
Мирослав Щербей

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Анотація. У статті обґрунтовано критерії оцінювання різних рівнів засвоєння
теоретичних знань та техніки фізичних вправ, а також технологію комплексного
оцінювання навчальних досягнень учнів з предмету “Основи здоров’я і фізична
культура”.
Ключові слова: контроль, оцінка, навчальні досягнення, фізичне виховання,
учень, середня школа.
Аннотация. Мырослав Щербей. Комплексный подход в оценивании учебных
достижений учащихся по предмету “Основи здоров’я і фізична культура”.  В
статье обоснованы критерии оценивания разных уровней усвоения теоретичес-
ких знаний и техники физических упражнений, а также технология комплекс-
ной оценки учебных достижений учащихся по предмету “Основи здоров’я і фізич-
на культура”.
Ключевые слова: контроль, оценка, учебные достижения, физическое воспита-
ние, учащийся, средняя школа.
The summary. Myroslav Shcherbei. Complex measures in evaluation of educational
achievements of pupils at the lesson of “Health base and physical training”. Ivan
Franko Pedagogical University, Drohobych. The article deals with the evaluation of
different levels of learning of theoretical material and also with the technology
evaluation of educational achievements of pupils at the lesson of “Health base and
physical training”
Key words. Mark, educational achievement, physical training, pupil, secondary school

Актуальність. Проблема контролю у навчальному процесі зав-
жди вважалась такою, що вимагає додаткового вивчення і обґрунтуван-
ня. І якщо в прадавні часи для оцінювання навчальної діяльності учня
використовували переважно якісні характеристики, то на сучасному етапі
розвитку освіти продовжується пошук інформативних критеріїв, які доз-
волили б здійснити кількісне вираження якісних характеристик.

Активізація наукового пошуку на сучасному етапі в значній мірі
була зумовлена необхідністю виконання рішення колегії Міністерства
освіти і науки від 17.08.2000 р., спільного наказу Міністерства освіти і
науки та Академії педагогічних наук України “Про запровадження 12-
бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі
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загальної середньої освіти”.
Мета дослідження полягає в науковому обгрунтуванні техно-

логії оцінювання навчальних досягнень учнів.
Завдання дослідження.
1. Визначити критерії різних рівнів засвоєння теоретичних знань

учнів з предмету “Основи здоров’я і фізична культура” з використанням
тестового методу.

2. Конкретизувати критерії оцінювання рівня володіння техні-
кою фізичних вправ.

3. Обґрунтувати технологію комплексного оцінювання
теоретико-методичної, технічної і фізичної підготовленості учнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виклад основного
матеріалу. Результати теоретичного дослідження свідчать, що вихідними
документами передбачено комплексний підхід в оцінюванні навчальних
досягнень учнів. Саме такий підхід щодо оцінювання декларується і у
вимогах навчальної програми “Основи здоров’я і фізична культура”.
Разом з тим, очевидною є значна невідповідність рекомендованої
технології оцінювання основним вимогам, що ставляться до контролю і
оцінювання.

Основними недоліками зазначеної технології є:
- необґрунтоване домінування одного з  трьох видів

підготовленості – а фактично виставлення підсумкової оцінки за
показниками рівня розвитку рухових якостей;

- низька диференціююча спроможність системи оцінювання –
використання фактично двобальної шкали.

Переважна більшість наукових досліджень, що проводились з
часу запровадження у навчальний процес 12-бальної системи оцінюван-
ня, присвячена, здебільшого, удосконаленню критеріїв оцінювання рівня
розвитку рухових якостей учнів (Лещишин Р.Р., Трач О.М., 2000; Мар-
чик В., Порохненко О., Гречихіна І., 2002; Бакіко І., 2003).

Ми не применшуємо важливості показників фізичної підготов-
леності як інтегрального критерію, що в значній мірі може визначати
рівень фізичної культури людини і оцінку з навчального предмету “Ос-
нови здоров’я і фізична культура”. Однак, ми вважаємо неправомірним
применшення ролі інших видів підготовленості, які передбачені розді-
лами навчальної програми.

Проте, якщо навчання техніки фізичних вправ традиційно виз-
навалось як необхідна складова процесу фізичного виховання, то став-
лення до теоретичної підготовки, як правило, було формальним. Проте,
саме теоретична підготовка визначає академічну вірогідність навчаль-
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ного предмету і підносить його з рівня прикладної (обслуговуючої) дис-
ципліни до рівня дисципліни академічної.

Значущості освітнього компоненту у процесі фізичного вихо-
вання школярів присвячено ґрунтовні дослідження В.І. Ляха (1991-2004),
А.П. Матвєєва (1999, 2001), Н.Н.Чєснокова (2000, 2002), А.В. Власова
(2001), Тер-Мкртичана Р.А (2002) та ін. На важливість ролі теоретичної
підготовки у фізичному вихованні учнів вказують і вітчизняні науковці
(Арєф’єв В.Г., Єдинак Г.А., 2001; Б.М. Шиян, 1997, 2001). В останні
роки вивчення проблеми формування теоретичних знань в Україні ста-
ло активнішим (В. Єзерський, 2002-2004; С. Присяжнюк, 1999, 2003; Г.
Грибан, Д. Дзензелюк, 2004; К. Огниста, 2004 та ін.).

В окремих дослідженнях і методичних посібниках подаються
матеріали щодо оцінювання теоретичної і технічної підготовленості
школярів (Арєф’єв В.Г., Єдинак Г.А., 2001; Леськів В., 2003; Ващенко
О.М. та ін., 2004; Єрмолова В.М., Іванова Л.І., Ващенко О.М., Операйло
С.І., 2004).

Науково-методична цінність зазначених праць є незаперечною.
Авторами вперше було розроблено критерії оцінювання рівнів засвоєн-
ня учнями теоретичних знань та оволодіння ними технікою фізичних
вправ у відповідності до вимог 12-бальної системи. Однак, зазначені
технології не позбавлені недоліків і потребують удосконалення.

У розробці авторської моделі оцінювання навчальних досягнень
учнів з предмету “Основи здоров’я і фізична культура” ми керувались
вихідним положенням про те, що педагогічний контроль складається з
таких елементів:

- мета педагогічного контролю і його результатів;
- предмет контролю;
- функції контролю;
- форми організації контролю;
- методи і прийоми контролю.
Для визначення рівня теоретичних знань нами використовува-

лись різноманітні методи контролю: спостереження за навчальною ро-
ботою учнів, усне опитування (проблемні запитання, взаємоперевірки і
рецензування відповідей однокласників, коментування практичної діяль-
ності тощо), самоконтроль, тестовий контроль (з використанням роз-
даткового матеріалу та комп’ютерів).  За результатами проведення  по-
шукового експерименту нами встановлено, що тестовий контроль за
критеріями валідності, надійності, об’єктивності і оперативності пере-
важає інші методи і найбільше відповідає специфіці уроку фізичної куль-
тури. Ці переваги тестового методу є достовірними у проведенняі всіх
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видів контролю.
Для проведення тестового контролю доцільно використовувати

завдання різної складності у відповідності до рівня навчальних досяг-
нень учнів: початкового, середнього, достатнього, високого (табл. 1).
Особливо виправданим є використання тестових завдань відкритої і зак-
ритої форм для виявлення можливості учнів розпізнавати засвоєну інфор-
мацію на першому рівні і відтворювати її (другий рівень). Очевидним є
те, що діагностування вищих рівнів засвоєння знань вимагає додатко-
вих контролюючих заходів розв’язування типових і нетипових (творчих)
завдань.

Таблиця 1
Критерії оцінювання теоретичної підготовленості учнів з викорис-

танням тестової методики
Рівень Бал Критерії оцінювання 

Виконання тестів альтернативного виду та тестів I рівня (з вибором відповіді) 
1 від 50 до 59 % тестових завдань 
2 від 60 до 69 % тестових завдань 

I 
П
оч
ат
ко

ви
й 

3 від 70 і більше % тестових завдань 
Виконання не менше 70 % тестових завдань I рівня + тестові завдання II рівня (з доповненнями) 
4 70 % тестових завдань I рівня + від 50 до 59 % тестових завдань II рівня 
5 70 % тестових завдань I рівня + від 60 до 69 % тестових завдань II рівня II

 
Се
ре
дн
і

й 

6 70 % тестових завдань I рівня + від 70 і більше % тестових завдань II рівня 
Виконання 80 % тестових завдань I-II рівня + тестові завдання III рівня (типові задачі) 

4 80 % тестових завдань II рівня + 1 завдання III рівня 
5 80 % тестових завдань II рівня + 2 завдання III рівня III

 
Д
ос
та
тн

ій
 

6 80 % тестових завдань II рівня + 3 завдання III рівня 
Виконання не менше 90 % тестових завдань I-III рівнів 

10 . Виявляє творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної пізнавальної 
діяльності, знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до 
поставлених завдань. 

11 Учень володіє глибокими, міцними знаннями, здатний використовувати їх у 
нестандартних ситуаціях, вільно висловлює власні думки, визначає програму особистої 
пізнавальної діяльності, без допомоги вчителя знаходить джерела інформації і 
використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної 
діяльності та самостійних занять фізичними вправами. 

IV
 

Ви
со
ки
й 

12 Учень має системні знання, виявляє здатність приймати творчі рішення, самостійно 
розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання. Використовує 
здобуті знання не лише для організації власних самостійних занять фізичними вправами, а 
вміє організувати такі заняття і для інших учнів. 

 

Для визначення рівнів навчальних досягнень учнів з розділу
технічної підготовки ми керувались критеріями рівнів сформованості
рухової навички (табл. 2).

У відповідності до такого підходу найвищий рівень володіння
технікою фізичної вправи – стабільна рухова навичка - відповідає вимо-
гам високого рівня компетенції. Володіння технікою на рівні стереотип-
ної рухової навички – відповідає достатньому рівню компетенції,
відповідно рівень рухового уміння – середній рівень. Здатність викона-
ти вправу в цілому дозволяє отримати середні оцінки і вище. Фрагмен-
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тарне відтворення навчального матеріалу теж дозволяє отримати пози-
тивні оцінки, однак, лише на низькому рівні компетенції.  Такий підхід
відповідає характеристикам, що визначають рівні навчальної компетенції
і  збільшує можливості учнів отримати позитивну оцінку.

Таблиця 2
Критерії оцінювання рівня засвоєння техніки фізичної вправи учнів

Рі
ве
нь

 
на
вч
ал
ьн
их

 
до
ся
гн
ан
ь 

Рі
ве
нь

 
за
св
оє
нн
я 

те
хн
ік
и 

Ба
л 

 
Критерії оцінювання 

 
 
 
 

1 Здатність виконати не більше 1/3 можливих для конкретної основної 
фізичної вправи частин техніки або підвідних вправ  

2 Здатність виконати не менше 1/3 але не більше 2/3 можливих для 
конкретної основної фізичної вправи частин техніки або підвідних 
вправ 

I 
П
оч
ат
ко
ви
й 

Виконання частин 
техніки фізичної 
вправи або 

підвідних вправ 

3 Здатність виконати більше 2/3 можливих для конкретної основної 
фізичної вправи частин техніки або підвідних вправ але відсутність 
уміння виконати вправу в цілому 

4 Вправа виконується з трьома (і більше) 
грубими помилками 

5 Вправа виконується з двома грубими 
помилками II 

Се
ре
дн
ій

  
Рухове уміння 

6 

Засвоєння основи 
техніки (здатність 
виконати вправу в 
цілому) 

Вправа виконується з однією грубою 
помилкою 

7 Вправа виконується з окремими незначними відхиленнями в техніці 
за показниками кінематичних, динамічних або ритмічних 
характеристик (недосконала міжм’язева координація - недостатня 
злитність виконання, незначна скутість рухів тощо) 

8 Вправа виконується у відповідності до вимог кінематичних, 
динамічних та ритмічних характеристик техніки (вільно, легко, 
невимушено) у стандартних сприятливих умовах її виконання 

II
I 

Д
ос
та
тн
ій

 

 
Стереотипна 
рухова навичка 
(рухова навичка) 

9 Вправа виконується з дотриманням вимог попереднього рівня у 
відповідності до вимог кінематичних, динамічних та ритмічних 
характеристик техніки (вільно, легко, невимушено) у прогнозовано 
варіативних умовах 

10 Вправа виконується з дотриманням вимог попереднього рівня у 
відповідності до вимог кінематичних, динамічних та ритмічних 
характеристик техніки (вільно, легко, невимушено) у непрогнозовано 
варіативних умовах 

11 Вправа виконується ефективно на фоні втоми 

IV
 

Ви
со
ки
й 

 
Стабільна рухова 

навичка 
(уміння другого 
порядку) 

12 Вправа виконується ефективно у змагальних умовах 
 

Визначаючи технологію підсумкового оцінювання навчальних
досягнень учнів ми враховували такі положення:

- для забезпечення валідності контролю комплексний зміст
навчального предмету “Основи здоров’я і фізична культура” вимагає
комплексної оцінки навчальних досягнень;

- реалізація стимулюючої функції контролю не повинна мати
форму загрожуючого стимулу, навпаки, необхідно винагороджувати



84

активність і старанність учнів для подальшої  активізації їх навчальної
діяльності. Підсумкова оцінка визначалась нами в такій послідовності:

1) оцінювання навчальних досягнень учнів за рівні теоретичної,
технічної та фізичної підготовленості (за 12-бальною шкалою кожний
вид);

2) визначення середнього арифметичного трьох оцінок за
теоретичну, технічну та фізичну підготовленості (максимальна оцінка
12 балів) з округленням до цілих чисел;

3) корекція оцінки коефіцієнтом значущості 0,9.
Таким чином, максимальна оцінка - 12 балів – складається
- з  комплексної оцінки теоретичних знань, рухових умінь і

навичок та фізичної підготовленості
- один додатковий бал вважається заохочувальним  і

нараховується учневі за позитивну динаміку особистих навчальних
досягнень, за активну участь в організації і проведенні фізкультурно-
художніх і спортивних заходів, які проводяться в класі, школі, районі,
місті тощо.

Отже, максимальна оцінка навчальних досягнень - 12 балів -
може бути виставлена учневі, якщо він продемонстрував найвищі
показники теоретичної, технічної і фізичної підготовленості (12x0,9=11
балів), а також систематично підвищував свій навчальний рівень і
проводив активну громадську діяльність (11+1=12).

Важливо відзначити, що запроваджений нами корегуючий
коефіцієнт “працює” в зоні оцінок, які характеризують навчальну
компетенцію  вище середньої. Тобто, якщо максимальна оцінка
навчальних досягнень учня є менше шести балів, то коефіцієнт не
“спрацьовує”. Більше того, учні з середнім і початковим рівнями
компетенції не лише не втрачають одного балу, а мають можливість
отримати додатковий заохочувальний бал за своє активне ставлення до
занять фізичними вправами. Наприклад, за показниками теоретичної,
технічної і фізичної підготовленості учень отримав середню оцінку 5
балів і впродовж відповідного періоду часу продемонстрував одну із
характеристик активного ставлення до занять фізичними вправами.  В
такому випадку він може отримати підсумкову оцінку 6 балів: 5x0,9=5;
5+1=6.

Висновок. Розроблена нами модель відповідає основним ви-
могам контролю: валідності, надійності та об’єктивності.

Окрім того, експериментальна методика дозволяє забезпечити:
- комплексний підхід у контролі та оцінюванні навчальних до-

сягнень;
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- реалізацію всіх функцій контролю;
- використання різноманітних методів контролю;
- реалізацію принципу позитивного оцінювання навчальних до-

сягнень;
- відповідність оцінок рівням засвоєння знань та володіння тех-

ніки фізичної вправи;
- реалізацію вимог перспективи найближчого розвитку дитини

– створенння умов учням з різними рівнями можливостей для досягнен-
ня успіху;

- простоту процедури оцінювання і її необтяженість додаткови-
ми функціями.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем оцінювання навчальних досягнень учнів з
предмету “Основи здоров’я і фізична культура”.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА ФУТБОЛИСТОВ НА ОСНОВЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Бойченко С.В.

Национальный университет физического воспитания спорта  Украины

Аннотация. Анализ научных источников показывает, что данная проблема раз-
работана недостаточно. Например, отсутствуют экспериментально обоснован-
ные рекомендации по индивидуализации физической и психологической подго-
товки футболистов. Обосновано положение о перспективности формирования
однородных групп футболистов в соответствии с уровнем их подготовленности,
а также о приоритете индивидуально-командной форме работы. Определены вре-
менные параметры форм организации тренировочного процесса  футболистов.
Подтверждено, что сознательный подбор средств и методов тренировочных воз-
действий положительно воздействует на эффективность командных действий.
Ключевые слова: тестирования уровня физической и технической подготовлен-
ности, этапе исследования, цели этапов, составляющие качества подготовки ква-
лифицированных футболистов, уровни системы индивидуальной подготовки,
формы занятий, процентное значение составляющих тренировочного процесса,
поиск рациональных путей повышения индивидуального мастерства футболис-
тов, содержание программы тренировочного процесса, эффективность трениро-
вочного воздействия, эффективность индивудуально-групповой формы подго-
товки, темпы роста игрового мастерства.
Анотація. Бойченко С.В. Індивідуалізація навчально-тренувального процесу
футболістів на основі педагогічного контролю. Аналіз спеціальних наукових
джерел показав недостатність розробки цієї важливої проблеми. Наприклад, ек-
спериментально необґрунтованими залишаються питання індивідуально, як
фізичної так і технічної підготовки футболістів. З точки зору здорового глузду
перспективним вбачається формування однорідних груп футболістів у відповід-
ності до особливостей і рівня їх підготовленості. Вагомими постають пріорите-
ти індивідуально-командної форми тренувальної роботи. Визначені часові па-
раметри форм організації тренувального процесу футболістів. Беззаперечним
залишається той факт, що свідомий підбір засобів і методів тренувальних впливів
позитивно вплине на ефективність командних дій.
Ключові слова: тестування рівня фізичної і технічної підготовленості, етапи
дослідження, мета етапів, складові якості підготовки кваліфікованих футболістів,
форми занять, відсоткове співвідношення складових тренувального процесу,
пошук раціональних шляхів підвищення індивідуальної майстерності фут-
болістів, зміст програми тренувального процесу, ефективність тренувальних
впливів, ефективність індивідуально-групової форми підготовки, темпи росту
ігрової майстерності.
Annotation. Boichenko S.V. Individualization of the trainer process of the football
players on the basis of pedagogical monitoring. The Analysis of the scientific sources
shows that given problem is designed it is not enough. For instance, are absent
experimental motivated recommendations on personalization’s physical and
psychological preparation soccer player. The Motivated position about перспектив-
ности shaping the uniform groups soccer player in accordance with level of their
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prepared nesses, as well as about priority individually-command form of the work.
They are determined temporary parameters of the forms to organizations of the burn-
in process soccer player. It is confirmed that conscious selecting the facilities and
methods burn-in influence positively acts upon efficiency command action.
Keywords: testing level physical and technical preparedness, stages, purposes stage,
forming quality of preparation skilled soccer player, system level of the individual
preparation, the forms occupation, percent importance forming burn-in process,
searching for of the rational ways of increasing individual skill soccer player, contents
of the program of the burn-in process, efficiency burn-in influence, efficiencу
individually-group form of the preparation, rate of growth playing skill.

Постановка проблемы. Стремительное развитие футбола, как
на европейском, так и на мировом уровне, происходит за счет обеспече-
ния качественного футбола в системе организации и осуществления под-
готовки квалифицированных игроков.

В методической системе тренировочной работы важное место
занимают основные закономерности спортивной тренировки. Они дос-
таточно полно изложены в специализированной литературе. Вместе с
тем, процесс в научно-методическом обеспечении требует дополнитель-
ного обоснования даже таких частных проблем, какими является инди-
видуализация учебно-тренировочного процесса футболистов. Предпо-
лагается, что на основе полученных новых данных возможно повысить
эффективность подготовки футболистов.

В этой работе мы попытались выявить связь между формами
организации тренировочного процесса и конечными техническими по-
казателями игрового мастерства.

Работа выполнена по плану Национального университета фи-
зического воспитания и спорта Украины ” Теоретико – методическое
совершенствование системы подготовки футболистов высокого класса”.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ ра-
бот специалистов  теории и методики физического воспитания (М.Я.
Набатниковой, С.А. Савина, Н.Г. Озолина, В.В. Кузнецова, А.Д. Нови-
кова, В.П. Филина и др.) дал возможность заключить необходимость
индивидуализации учебно-тренировочного процесса.

В настоящее время методика индивидуальной подготовки фут-
болистов разработана не достаточно хорошо, отдельные предложения
не располагают экспериментально обоснованными рекомендациями.

Цель работы: способствовать дальнейшему совершенствова-
нию физической и технической подготовки футболистов на основе ин-
дивидуализации тренировочного процесса.

Результаты работы: Качество подготовки квалифицированных
футболистов во многом зависит от правильной организации общекоман-
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дной   тренировки с учетом индивидуальных особенностей каждого иг-
рока и, в связи с этим, от адекватности используемых средств и методов
обучения.

Практика подготовки футболистов понимает эту проблему, но в
методической литературе не проводятся какие-либо рекомендации.

Любой тренировочный процесс, в том числе и командный, с
нашей точкой зрения, следует понимать как систему с определенными
иерархическими уровнями организации. Например, в «уровне команды»
мы должны различать:

- уровень игровых линий;
- уровень групп взаимодействия;
- уровень парного взаимодействия;
- индивидуальный уровень.
Видно, что индивидуальная подготовка возложена на последнем

из названных уровней, когда игрок работает отдельно от других
футболистов. На других же уровнях мы можем говорить только лишь об
индидуализированной тренировке. То есть, это тот случай, когда один
или несколько игроков получают от тренера специальные задания.

Тренировку на индивидуальном уровне мы назвали индивиду-
ально-самостоятельной. Считаем, что на этапе спортивного совершен-
ствования, ее оптимизация возможна за счет увеличения объема трени-
ровочной работы при наличии строгого контроля за качеством ее
исполнения.

В общем виде соотношение различных видов тренировочной
работы выглядит следующим образом:

1) групповая тренировка (в том числе в рамках смешанной)-
79,7%;

2) индивидуально-самостоятельная тренировка – 9,1%;
3) индивидуально-командная тренировка – 11,2%.
Видно, что время, отводимое на индивидуальную подготовку

составляет - 20,3%, этого недостаточно. Поэтому на этапе спортивного
совершенствования мы теряем эффективность подготовки. Данное
заключение можно подтвердить результатами анализа сдвигов,
происшедших в четырехмесячном тренировочном процессе проводимом
по общепринятой методике (n =17) (табл. 1).

Здесь только в результатах , характеризующих точность корот-
ких передач получен статистический значимый результат (Р < 0,05) . На
этот промежуток времени не произошло значимых изменений в физи-
ческом состояния игроков.

Поэтому поиск более рациональных путей повышения индиви-



89

дуального мастерства футболистов следует считать актуальным.
Таблица 1

Результаты анализа сдвигов, происшедших в четырехмесячном
тренировочном процессе

№ 
п/п 

Тесты В начале                         
M1 ± m1 

В конце                       
M2 ± m2 

M1-M2                                                                 

1. Бег на отрезке 15м , с 2.42 ± 0.04 2.37 ± 0.03 0.05 
2. Бег на отрезке 15м  с хода, с 2.01 ± 0.04 1.99 ± 0.04 0.02 
3. Бег на отрезке 30м с места, с 4.30 ± 0.05 4.20 ± 0.04 0.10 
4. Бег 10 х 30м, с 4.51 ± 0.07 4.40 ± 0.05 0.11 
5. Челночный бег на 180м, с 39.2 ± 0.2 38.6 ± 0.1 0.6 
6. Высота выпрыгивания ,см 40.0 ± 0.9  42.0 ± 0.8 2 
7. Удар на дальность, м 48.2  ±0.79 50.0 ± 0.69 1.8 
8. Удар на точность 6.25 ± 0.33 7.10  ± 0.34 0.85 
9. Ведение, обводка стоек,удар,с    7.6 ± 0.1   7.4 ± 0.1 0.2 
10. Короткие передачи, балла 8.09 ± 0.16 8.45 ± 0.13 0.36 
 

Подбор средств и методов тренировочных воздействий осно-
вывается на учете индивидуальных особенностей  подготовленности
конкретного игрока. При этом, соотношение времени на совершенство-
вание сильных  и подтягивание слабых сторон в модели состояния фут-
болиста составляет приблизительно 1:1.

Мы изменим структурную направленность тренировочной ра-
боты следующим образом:
1) групповая тренировка                                          39,8%;
2) индивидуально –групповая тренировка           30,2%;
3) индивидуально - командная тренировка          20,2%;
4) индивидуально самостоятельная тренировка    9,8 %.

 Результаты педагогического контроля показали значительное
улучшение уровня физической и технической подготовленности игроков.
Данный факт раскрывает возможности групповой индивидуализации
учебно-тренировочного процесса  футболистов  путем  широкого
внедрения в него таких форм индивидуальной подготовки, как
индивидуально- командная и индивидуально –групповая.

На следующем этапе, на основе диагностики уровня подготов-
ленности игроков , мы скорректировали индивидуальные карты трени-
ровочной занятости, подобрали средства и методы предстоящей рабо-
ты.

В результате этого футболисты экспериментальной группы по
всем показателям добились статистически достоверного улучшения (Р
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< 0,05). Следует отметить, что все футболисты экспериментальной груп-
пы вышли на модельный уровень (В.Г. Макаренко, В.А. Выжгин, 1987)
, то есть показали высокую степень тренированности.

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что результаты
нашего исследования подтвердили предположение о более высокой эф-
фективности индивидуаливизированной тренировки по сравнению с
тренировочным процессом, ведущимся без учета индивидуальных раз-
личий в уровне  технической и физической подготовленности футболи-
стов.

Исследования показали, что предлагаемый подход к индивиду-
ализации общекомандной тренировки обеспечивает более высокие тем-
пы роста спортивного мастерства.

Выводы
1. Установлено, что темпы роста  игрового мастерства

футболистов, тренирующихся по общепринятой методике, невысоки.
Поэтому представляется перспективное построение

тренировочного процесса в индивидуально-групповой форме путем
формирования однородных групп в соответствии с уровнем их
подготовленности.

2. Методика индивидуализации тренировочного процесса на
этапе спортивного совершенствования должна концентрироваться на
индивидуально- групповую и индивидуально- командную формы работы.

3. Увеличение времени отводимого на индивидуальную
тренировку позволяет повысить и эффективность:

а) по всем  использованным  показателям  физической
подготовленности;

б) все футболисты в  течение четырехмесячной
специализированной работы выходят на должный (модельный)  уровень
физической подготовленности;

в) в конце четырехмесячной специализированной работы
выявилось преимущество спортсменов опытной команды  и в показателях
технических подготовленности.

4. Подтвердилось, что подбор средств и методов физической и
технической подготовки в  рамках общекомандной тренировки
существенно повышает их индивидуальное игровое мастерство.

Дальнейшее направление исследований. Использование
такого систематизированного подхода к организации спортивной
подготовки футболистов может значительно оптимизировать временный
фактор и решить проблему достижения должного уровня игрового
мастерства футболиста в связи с оптимизацией индивидуально-
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групповой формы подготовки.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОТЕХНИКИ РАЗВИТИЯ
САМОСОЗНАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГРУПП “ЧЕТВЕРТОГО

ПУТИ”)
Ляшко Р.П.

Межрегиональная Академия управления персоналом

Аннотация. в статье описаны современные психотехники развития самосозна-
ния, практикующиеся в группах “четвертого пути”. Рассмотрены возможности
их адаптации и интеграции современной гуманистической психологией
Ключевые слова: самосознание, психотехники развития самосознания, “четвер-
тый путь”.
Àíîòàö³ÿ. Ëÿøêî Ð.Ï. Ñó÷àñí³ ïñèõîòåõí³êè ðîçâèòêó ñàìîñâ³äîìîñò³ (íà ïðè-
êëàä³ ãðóï “÷åòâåðòîãî øëÿõó”). Ó ñòàòò³ ïîäàíî ñó÷àñí³ ïñèõîòåõí³êè ðîçâèòêó
ñàìîñîâ³äîìîñò³, ùî ïðàêòèêóþòüñÿ ó ãðóïàõ “÷åòâåðòîãî øëÿõó”. Ðîçãëÿíóòî
ìîæëèâîñò³ ¿õ àäàïòàö³¿ òà ³íòåãðàö³¿ ñó÷àñíîþ ãóìàí³ñòè÷íîþ ïñèõîëîã³ºþ.
Ключові слова: самосвідомість, психотехніки розвитку самосвідомості, “четвер-
тий шлях”.
Annotation: Lyashko R.P. The Modern Self-awarness Development Psychotechniques
( on example of the “Fourth Way” groups). In the article describe the modern self-
awarness development psychotechniques, wich used in the “Fourth Way” groups;
consider possibility of their adaptation and integration by the modern humanistic
psychology.
Keywords: self-awareness, self-awereness development psychotechniques, “Fourth
Way”.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. Современная гуманистическая психология все чаще под-
нимает вопрос о поиске истинной сущности человека, освобождения его
от конвенциональных пут общества, подчас чуждых его индивидауль-
ности. В своих исследованиях  некоторые ученые обращают взор на тра-
диционные пути решения данного вопроса, находящие успешное при-
менение в современных условиях. Среди них А.Уотс, Д.Брендон,
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Д.Шайнберг, Дж.Нидлмен, Дж.Корнфилд, Дж.Уэлвуд, Дж.Фейдимен,
К.Шпербер, Р.Фрейджер, Р.Хеклер, Т.Хора, Р.Уэлш, Э.Подволл, Э.Скин-
нер. Рассматривая традиционные движения и организации, ставящей
своей целью психологическое развитие человека, мы стоим на позициях
поиска путей расширения рамок академической психологии за счет изу-
чения данных организаций, демонстрирующих эффективные, а, подчас,
и феноменальные результаты собственной деятельности.

Работа выполнена в соответствии с планом НИР ИСН Межре-
гиональной Академии управления персоналом.

Целью данного исследования является адекватное изложения
современных психотехник развития самосознания, которые практику-
ются в группах “четвертого пути”, поиск возможностей их применения
в работе практического психолога. Выбор данных групп обусловлен ря-
дом важных факторов, среди которых необходимо отметить достаточно
широкую распространенность данного учения как на территории нашей
державы, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья; довольно пол-
ную и систематичную разработку идей самосознания, интерпретацией
которых и интеграцией современной научной гуманистической психо-
логией в последнее время занимаются видные психологи.[1;4]

Изложение основного материала. Поскольку для данной сис-
темы развития человека, как и любой другой, важное значение имеют
методологические основания, являющиеся базой практическая деятель-
ность, непосредственной частью которой и являются психотехники раз-
вития самосознания, представляется необходимым сначала рассмотреть
основные взгляды на природу и сущность человека, представленные в
учении “четвертого пути”.

Основателем учения “четвертого пути” является Г.И.Гурджиев
(1877-1949). Заслуга систематизации его идей и представлений принад-
лежит П.Д.Успенскому и другим ученикам и исследователям его твор-
чества. Психологические воззрения Г.И.Гурджиева восходят к христи-
анским, исламским и буддийским источникам, монашеским, дервишским
и йогическим практикам. Эти воззрения, как указывал Г.И.Гурджиев, не
являются ни оригинальными, ни авторскими, однако, получив своеоб-
разное преломление в личности самого Г.И.Гурджиева, они приобрели
весьма самобытное воплощение. В оппозиции трем традиционным пу-
тям (путь развития двигательно-инстинктивного компонента самосоз-
нания или путь факира, путь развития чувственно-эмоционального ком-
понента или путь монаха и путь развития рассудочно-ментального
компонента или путь йогина), для которых характерно существование
институализованных школ, Г.И.Гурджиев развивает идею “четвертого
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пути”, на котором опыт внутренней реализации или пробуждения дос-
тигается не за счет преимущественного развития одного из трех компо-
нентов самосознания человека в рамках той или иной школы, а благода-
ря постоянной внутренней работе самонаблюдения и запоминания
человеком своих диссоциированных состояний. Цель такой работы со-
стоит в том, чтобы создать для человека условия и опыт конфронтации
между его личностью (совокупностью его псевдо-я) и сущностью (его
подлинного Я), опыт восприятия самого себя как арены противостояния
личности и сущности. В последнее время в отечественной и зарубежной
гуманистической психологии все более активно разрабатывается про-
блема взаимодействия личности и сущности.

Îäíà èç îñíîâíûõ òåì Ãóðäæèåâà –  “÷åëîâåê ñïèò”. Ïîëüçóÿñü
òåðìèíîëîãèåé ×.Ò.Òàðòà, îáû÷íîå ñîñòîÿíèå ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà, “ñî-
ãëàñîâàííîå ñîçíàíèå”, ïîäîáíî “òðàíñó”, ïîäðàçóìåâàþùåìó óòðàòó
æèçíåííîñòè è îòñóòñòâèå èíèöèàòèâû, ñîïðîâîæäàþùåìóñÿ ÷ðåçâû-
÷àéíî ìåõàíèñòè÷íûìè ìûñëÿìè. Ïðèëàãàòåëüíîå “ñîãëàñîâàííûé” îç-
íà÷àåò, ÷òî ýòà îñîáàÿ ôîðìà òðàíñà âûçâàíà òîé êóëüòóðîé, â êîòîðîé
ìû âûðàñòàåì. Ýòî ñîãëàñèå –  ñêðûòîå è ÿâíîå –  èìååò îòíîøåíèå íå
òîëüêî ê ñîöèàëüíî âàæíûì ïîíÿòèÿì, íî äàæå ê ñàìîé ïðèðîäå ðåàëü-
íîñòè. Íàáëþäàòü íàø ñîí –  èëè “åæåäíåâíûé òðàíñ” - çíà÷èò íàáëþ-
äàòü íàøó çàâèñèìîñòü, ìåõàíè÷íîñòü è íàøè ñíû íàÿâó. Ýòèì ñïîñî-
áîì ìîæíî ïðîâåðèòü, íàñêîëüêî ìû ïðèâÿçàíû ýìîöèîíàëüíî ê íàøèì
äíåâíûì ñíàì è îêðóæàþùèì óñëîâèÿì. Åñëè íàøå ïîâåäåíèå â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ êàæåòñÿ “íîðìàëüíûì”, ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà ñîãëàñèÿ
ñ óñëîâèÿìè. Íî Ãóðäæèåâ, íàðÿäó ñ íåêîòîðûìè ñîâðåìåííûìè ïñèõî-
ëîãàìè, ñ÷èòàåò, ÷òî òàêîå âíåøíå íîðìàëüíîå ïîâåäåíèå –  ëèøü âûðà-
æåíèå “îáûêíîâåííîãî òðàíñà”, ÷àñòî ïðèâîäÿùåå ê íåâðîçàì.[1;6]

 Работа, направленная на самопознание, начинается с наблюде-
ния привычных форм поведения и продолжается наблюдением эмоцио-
нальных реакций и шаблонов мышления. Современный исследователь
учения “четвертого пути”, Николл так описывает этот процесс: “Само-
воспоминание является наиболее важной вещью из всего и имеет много
уровней и стадий. Практиковать самовоспоминание может каждый, хотя
поначалу и в очень ограниченной степени. Прежде чем будет достигну-
то полное самовоспоминание, должно быть пройдено много предвари-
тельных стадий”. Наряду с усилиями самонаблюдения и самовоспоми-
нания может осуществляться параллельная попытка расширить и
углубить понимание себя через принуждение себя доводить до конца
начатые дела, сначала хотя бы и небольшие. Кроме того, рекомендуется
изменить некоторые аспекты поведения до того, чтобы использовать



94

такие изменения как напоминания слабеющему вниманию.
Одной из основных психотехник, целенаправленно и планомерно

практикующейся в группах “четвертого пути” является упражнение
“стоп”. “В этом упражнении по команде “стоп” или по заранее установ-
ленному сигналу каждый ученик обязан немедленно остановить всякое
движение, где бы он ни находился и что бы он ни делал… он обязан не
только прекратить свои движения, а и сохранить выражение лица, улыб-
ку, взгляд, напряжение всех мышц тела именно в этом состоянии, в кото-
ром была дана команда “стоп”. Он должен сохранять взгляд на той точ-
ке, на которую он был направлен в момент подачи команды. Пока он
находится в состоянии прерванного движения, ученик должен приоста-
новить ход своих мыслей и не допускать какой-либо мысли, что бы она
из себя не представляла. Ему необходимо сконцентрировать все свое
внимание на наблюдении за напряжением мышц в различных частях
своего тела, направляя это внимание с одной части тела на другую, по-
мня о том, чтобы мышечное напряжение оставалось без изменения, не
увеличивалось и не уменьшалось”. [2,49-52]

Исследователи указывают, что упражнение “стоп” дает возмож-
ность видеть и чувствовать наше собственное тело в положениях и по-
зициях, которые ему полностью не привычны и не присущи. Формы
мыслей и чувств могут быть названы “позами” мышления и чувства.
Каждый человек обладает определенным количеством интеллектуаль-
ных и эмоциональных шаблонов. Его физические, интеллектуальные и
эмоциональные шаблоны взаимозависимы. Таким образом, человек не
может не может никогда выйти запределы своего собственного перечня
интеллектуальных и эмоциональных поз, по крайней мере, если его фи-
зические позы остаются без изменений.

Отмечается, что независимое исследование самого себя возмож-
но только при правильном применении упражнения “стоп”. Начатое дви-
жение прерывается приказом или условным сигналом. Тело становится
неподвижным и фиксируется в момент перехода от одной позы к другой
в положении, где оно никогда не прерывается в обычной жизни. Созер-
цая себя в таком положении, т.е. состоянии этой необычной позы, чело-
век рассматривает себя с новой точки зрения, видит и наблюдает так,
как никогда он этого не делал. В этой необычной для него позе он будет
мылить, чувствовать и познавать себя по-новому. Круг прежних автома-
тизмом разорван. Тело тщетно борется с тем, чтобы вернуться к удоб-
ной ему обычной позе. Воля человека, мобилизованная командой “стоп!”,
противится этому. “Стоп” – это упражнение, которое одновременно зат-
рагивает волю, внимание, мышление, чувство и движение. Но нужно
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понять, что для активации воли с достаточным усилием для того, чтобы
человек находился бы в непривычной позе, необходима подача команды
“стоп!” извне.[2]

Человек не может дать самому себе команду “стоп”, т.к. его воля
не подчинилась бы этому приказу. Это происходит потому, что сочета-
ние привычных моторных, эмоциональных, интеллектуальных положе-
ний сильнее, чем воля.

Кроме того, современные исследователи “четвертого пути” пред-
лагают практиковать следующее упражнения:

- Слушайте звук голоса человека, разговаривающего с вами. Не
пытайтесь понять (ухватить) слова.

- Слушайте музыку и заметьте, где в теле музыка слышна. За-
метьте разницу между физическими восприятиями ритма, мелодии и
гармонии.

- Слушайте тишину, интервалы между словами или музыкаль-
ными нотами.

- Заметьте, когда вы теряете свое внимание и засыпаете.
- Не растрачивайте энергию на чрезмерные усилия: завинчивая

крышечку зубной пасты слишком туго, так же с крышкой от банки с
арахисовым маслом, захлопывая дверь, слишком сильно нажимая на свою
клавиатуру, и т.д., и т.п. Короче, имейте чувство меры!

- Остановите необязательные разговоры. Если вы заметили, что
другой не слушает, остановитесь немедленно. Если вы поймаете себя
поющими свою обычную песню, остановитесь немедленно.

- Ощущайте вкус еды, которую вы едите, со всем своим внима-
нием.

- Видьте жизнь, как игру, в которой все роли равны. Наблюдайте
одну из своих ролей и попробуйте разоблачить идентификацию.

Выводы. Использование современных психотехник развития
самосознания, создает предпосылки внутренней работы самонаблюде-
ния и  запоминания человеком собственных диссоциированных состоя-
ний, создавая  необходимые условия и внутрипсихический опыт конф-
ронтации. Практика данных упражнений дает возможность прорыва
человека через стереотипы восприятия, открывая дорогу к самопозна-
нию и большему самоприятию человеком собстенной индивидуальнос-
ти.

Направлением дальнейших исследований может быть изу-
чение возможности адаптации и особенностей применения данных и
других психотехник развития самосознания, практикующихся в совре-
менных организациях развития человека, в практической психологичес-
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кой работе.
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КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
БОРЦОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА

ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ
Приймаков А.А., Осипенко А.А., Коленков А.В., Данько Т.Г.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация. Разработаны критерии функциональной подготовленности спорт-
сменов-борцов высшей квалификации и дифференцированные оценочные шка-
лы сердечной деятельности в базальных условиях на предсоревновательном этапе
подготовки.
Ключевые слова: функциональная подготовленность, борцы, квалификация, сер-
дечная деятельность.
Анотація. Приймаков О.О., Осипенко Г.А., Коленков О.В., Данько Т.Г. Контроль
функціональної підготовленості борців вищої кваліфікації на предзмагальному
етапі підготовки. Розроблено критерії функціональної підготовленості спорт-
сменів-борців вищої кваліфікації і диференційованих оцінних шкал серцевої
діяльності в базальних умовах на передзмагальному етапі підготовки.
Ключові слова. функціональна підготовленість, борці, кваліфікація, серцева
діяльність.
Annotation. Prijmakov A.A., Osipenko A.A., Kolenkov A.V., Dan’ko T.G. The control
of functional readiness of wrestlers of the top skills at the precompetitive stage of
preparation. Criteria of functional readiness of sportsmen-wrestlers of the top skills
and differential estimated scales of intimate activity in initial conditions at a
precompetitive stage of preparation are developed.
Key words: functional readiness,  wrestlers, qualification cardiac activity.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. Современный уровень тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок в спортивной борьбе предъявляет высокие требования к
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организму спортсменов, функционирующего зачастую на пределе ре-
зервных возможностей. И в этой связи трудно переоценить значение
контроля и оценки различных сторон подготовленности спортсменов.

Анализ состояния проблемы в литературе [5,7,8] свидетельствует
о многообразии факторов, детерминирующих высокий спортивный ре-
зультат в борьбе, что предполагает создание соответствующих критери-
ев и нормативных шкал оценок уровня подготовленности спортсменов,
дифференцированных по различным системам и методикам, этапам под-
готовки, состояниям при мышечной деятельности, компонентам струк-
туры подготовленности и т.д.

Однако многие вопросы контроля подготовленности спортсме-
нов высшей квалификации до настоящего времени недостаточно осве-
щены в литературе [2?4, 6]. К недостаточно освещенным следует отне-
сти критерии функциональной подготовленности борцов высшей
квалификации по результатам оценки деятельности сердечно-сосудис-
той системы, как одной из ведущих вегетативных систем организма, ли-
митирующей уровень специальной работоспособности в борьбе.

Работа выполнена согласно Сводному плану НИР Государствен-
ного Комитета Украины по физической культуре и спорту на 2001—2005
гг. по теме 1.3.1 “Модельные характеристики системной деятельности
организма человека в процессе долговременной адаптации к физичес-
ким нагрузкам”.

Целью работы является разработка критериев функциональ-
ной подготовленности борцов высшей квалификации по результатам
оценки сердечной деятельности на предсоревновательном этапе подго-
товки.

Методы исследований. В работе применялись следующие
методы исследования: пульсометрия нагрузки,  электрокардиография,
вариационная пульсография (ВП) по Р.М. Баевскому [1],  методы
математической статистики.

Осуществлялся текущий и оперативный контроль функциональ-
ной подготовленности спортсменов высшей квалификации, членов на-
циональных сборных команд Украины по вольной и греко-римской борь-
бе.

Результаты исследований и их обсуждение. Пульсография. На
рис. 1 представлены пульсовые кривые, отражающие реакцию сердца
отдельных спортсменов на нагрузку в контрольных поединках и дина-
мику ЧСС в восстановительном периоде сразу после учебно-трениро-
вочных схваток.

Ðàçíîîáðàçíûå ôîðìû êðèâûõ îòðàæàþò ìíîãîîáðàçèå èíäè-
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âèäóàëüíûõ ðåàêöèé íà íàãðóçêó è ñêîðîñòè âîññòàíîâëåíèÿ.
 

80

100

120

140

160

180

0:00:00 0:01:26 0:02:53 0:04:19 0:05:46

С-ий
В-ян
П-ов
С-е 
А-и
С-зе
Ш-ий
А-и 
А-и 
М-й

Восстановление, мин

уд/мин a б
Р-ко
Х-щ
Х-в
В-н
К-ин
Х-ов
Р-ко
Х-щ
П-в 

С-ий
П-ов

А-и

0:00:00 0:01:26 0:02:53 0:04:19 0:05:46
Восстановление, мин

Рис.1. Восстановление ЧСС после схваток высокой (а) и низкой  (б)
интенсивности у борцов греко-римского стиля (индивидуальные зна-

чения).

Обработка и анализ пульсограмм, зарегистрированных после
схваток, позволили условно разделить борцов высшей квалификации на
несколько групп, положив в основу представленной дифференциации
два критерия - реакцию на нагрузку и скорость восстановления. При
этом выделились следующие группы: 1) С выраженной реакцией на на-
грузку и относительно быстрым восстановлением  (ЧСС сразу после
схватки - 174-190 уд/мин; скорость падения 55-74 уд.  за 3 мин); 2) С
выраженной реакцией на нагрузку и средним уровнем восстановления
(ЧСС сразу после схватки - 174-190 уд/мин; скорость падения 43-54 уд.
за 3 мин); 3) Со средним уровнем реакции на нагрузку и восстановления
(ЧСС сразу после схватки - 166-173 уд/мин; скорость падения 43-54 уд.
за 3 мин); 4) С невыраженной реакцией на нагрузку и относительно бы-
стрым восстановлением (ЧСС сразу после схватки - 165 и менее уд/мин;
скорость падения за 3 мин – 55-68  уд/мин.); 5) С невыраженной реакци-
ей на нагрузку и средним уровнем восстановления  (ЧСС сразу после
схватки - 165 и менее уд/мин; скорость падения 40-47 уд. за 3 мин); 6) С
невыраженной реакцией на нагрузку и медленным уровнем восстанов-
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ления (ЧСС сразу после схватки - 165 и менее уд/мин; скорость падения
менее 40 уд за 3 мин).

Ïðè ìíîãîîáðàçèè èíäèâèäóàëüíûõ ðåàêöèé íà íàãðóçêó è ñêî-
ðîñòè âîññòàíîâëåíèÿ íà ãðàôèêå ïðîñìàòðèâàåòñÿ îáùàÿ çàêîíîìåð-
íîñòü: áûñòðàÿ ôàçà âîññòàíîâëåíèÿ (îòðàæàþùàÿ â îñíîâíîì ëèêâèäà-
öèþ àíàýðîáíîé àëàêòàòíîé ôðàêöèè êèñëîðîäíîãî äîëãà)
çàêàí÷èâàåòñÿ, êàê ïðàâèëî, äî 2- 2,5 ìèí. Ïðè áîëüøîì ìíîãîîáðàçèè
ðåàãèðîâàíèÿ íà íàãðóçêó èíäèâèäóàëüíûå ðàçëè÷èÿ â ñêîðîñòè ðåñòè-
òóöèè â áîëüøåé ñòåïåíè ïðîÿâëÿþòñÿ âî âòîðóþ, îòíîñèòåëüíî çàìåä-
ëåííóþ, ôàçó âîññòàíîâëåíèÿ, îòðàæàþùåé óòèëèçàöèþ ëàêòàòíîé ôðàê-
öèè êèñëîðîäíîãî äîëãà. Ðîñò èíäèâèäóàëüíîãî ìíîãîîáðàçèÿ  âî âòîðóþ
ôàçó âîññòàíîâëåíèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ è â ðîñòå âåëè÷èíû ñòàíäàðòíîãî îò-
êëîíåíèÿ íà ñðåäíåãðóïïîâîé ìîäåëè (ðèñ. 2.à).

Ðåãðåññèîííàÿ è ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëè, ïðåäñòàâëåííûå íà
ñëåäóþùåì ãðàôèêå (ðèñ. 2á) ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ñêîðîñòü ïðî-
öåññîâ âîññòàíîâëåíèÿ ïðîÿâëÿåò çàâèñèìîñòü îò ìàññû òåëà ñïîðòñìå-
íîâ: ÷åì îíà âûøå, òåì íèæå ñêîðîñòü âîññòàíîâëåíèÿ è íàîáîðîò. Äàí-
íûå ñâèäåòåëüñòâóþò î íåîáõîäèìîñòè äèôôåðåíöèàöèè îöåíîê ñêîðîñòè
âîññòàíîâëåíèÿ ïî äàííîìó êðèòåðèþ –  âåñîâîé êàòåãîðèè.
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Рис.2. Динамика восстановления ЧСС после схваток у борцов греко-
римского стиля. а - среднегрупповые значения; б – индивидуальные

значения борцов различного веса.

Электрокардиография. Результаты текущего контроля функци-
ональной подготовленности борцов по данным электрокардиографии
(ЭКГ) показали, что в базальных условиях к характерным функциональ-
ным особенностям их сердца относятся: брадикардия (ЧСС 38-52 уд·-
мин-1), небольшие отклонения электрической оси влево, увеличение дли-
тельности QRS без признаков блокады, повышенный вольтаж зубца Т в
грудных отведениях V3 – V5, смещение вверх на 1-2 мм сегмента  SТ в
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отведениях V1, V2, аритмия дыхательного типа. Эти характеристики сви-
детельствуют о признаках спортивного сердца: о повышении тонуса ва-
гуса и хорошем метаболизме миокарда.

Вариационная пульсография. Результаты вариационной пульсог-
рафии показали, что основные характеристики ритма сердечных сокра-
щений - длительность интервала R-R и его вариативность увеличивают-
ся при повышении уровня тренированности и наоборот. При повышении
вагусных влияний индекс напряжения (ИН) миокарда уменьшается, сим-
патических – увеличивается. У обследованных спортсменов-борцов ИН
в положении лежа, в среднем, равнялся 56,2±6,2, в положении стоя -
89,3±8,2. У борцов тяжелого веса ИН на 30-60 единиц выше, чем у спорт-
сменов легких весов (табл. 1).

Таблица 1.
Параметры ВП у борцов в положении лежа и стоя

В целом по группе Легкие категории Тяжелые категории 

ИН ИН ИН ∆ЧСС 
(орто- 
проба) 
  

лежа стоя 

∆ЧСС 
(орто- 
проба) 
  

лежа стоя 

∆ЧСС 
(орто- 
проба)  

лежа стоя 

Оценка 
в баллах 
  

≤10 ≤20 >20≤40 ≤8 ≤20 >20≤35 ≤15 ≤30 >30≤50 5 

>10≤20 >20≤40>40≤60 >8≤15 >20≤35>35≤55 >15≤25 >30≤45>50≤70 4 

>20≤30 >40≤60>60≤80 >15≤25 >35≤55>55≤75 >25≤35 >45≤70>70≤90 3 

>30≤40 >60≤80>80≤100>25≤35 >55≤75>75≤90 >35≤40 >70≤90>90≤110 2 

>40 >80 >100 >35 >75 >90 >41 >90 >110 1 

 

Результаты обработки ВПульсограмм, изменений ЧСС в ортоп-
робе в базальных условиях позволили уточнить критерии отдельных сто-
рон функциональной подготовленности борцов и дифференцировать его
уровень по группам весовых категорий (табл. 2).

Основные выводы данного исследования и перспективы
дальнейшего развития в этом направлении. Разработанные крите-
рии функциональной подготовленности спортсменов-борцов высшей
квалификации и дифференцированные оценочные шкалы сердечной
деятельности в базальных условиях на предсоревновательном этапе под-
готовки позволяют оптимизировать подготовку спортсмена через инди-
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видуальную коррекцию функционального состояния и коррекцию тре-
нировочного процесса.

Таблица 2.
Оценочные шкалы функциональной подготовленности борцов по ИН и

ЧСС до и во время ортопробы в базальных условиях
ЧСС (уд⋅мин-1) Мо (уд⋅мин-1) Амо (%) Ин (у.е.) 

Катего- рии Стат. пар-ры 
Вес, 
кг лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя 

Х 65,9 55,8 67,3 56,2 67,3 16,7 17,7 46,6 69,7 
±m 1,0 1,3 1,6 1,5 1,8 1,0 1,0 4,8 9,1 
±σ 6,8 8,8 10,6 9,4 11,6 6,7 6,5 42,0 59,4 Л

ег
ки
е 

 

n 44 44 44 43 43 43 41 44 44 
Х 100,3 57,6 74,0 57,6 74,0 16,7 22,6 59,7 123,5 

±m 2,6 1,5 1,7 1,5 2,9 1,5 1,7 11,0 15,2 
±σ 14,8 8,4 10,0 8,6 16,9 8,5 9,5 61,3 87,3 

Тя
ж
ел
ы
е 

 

n 34 34 34 34 34 34 32 32 34 
 

Ê âàæíåéøèì çàäà÷àì êîíòðîëÿ ôóíêöèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåí-
íîñòè ñïîðòñìåíîâ-áîðöîâ, áåç êîòîðûõ  íåëüçÿ ýôôåêòèâíî ðåøàòü âîï-
ðîñû óïðàâëåíèÿ èõ òðåíèðîâàííîñòüþ, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è êîððåêöèè
ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, ñëåäóåò îòíåñòè: à) ðàçðàáîòêó äèôôåðåí-
öèðîâàííûõ îöåíîê ðåàêöèé íà íàãðóçêó è ñêîðîñòè âîññòàíîâëåíèÿ
ïîñëå ïîåäèíêîâ ó ñïîðòñìåíîâ ðàçëè÷íûõ âåñîâûõ êàòåãîðèé; á)  ðàç-
ðàáîòêó ìîäåëüíûõ õàðàêòåðèñòèê ïîäãîòîâëåííîñòè ñïîðòñìåíîâ âûñ-
øåé êâàëèôèêàöèè ðàçëè÷íûõ âåñîâûõ êàòåãîðèé íà ðàçíûõ ýòàïàõ èõ
ïîäãîòîâêè; â) îïðåäåëåíèå îïòèìàëüíûõ ñîîòíîøåíèé ïîêàçàòåëåé
ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà ñïîðò-
ñìåíîâ â îáùåé ñòðóêòóðå èõ ïîäãîòîâëåííîñòè.
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